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Introductie 
Een geloofsjaar, dat mogen we het jaar 2013 wel noemen. Een jaar, waarin we veel groei 

mochten zien, meer dan we aanvankelijk konden verwachten. In 2012 hadden we wel 

geleerd dat we meer op God moesten vertrouwen en niet teveel op eigen kracht moesten 

doorgaan.  

Dit vertrouwen heeft wellicht wel geleid tot een groei van open deuren. De grootste stap in 

geloof was wel de beslissing om aan 4 mensen salaris te gaan betalen, zonder dat we daar 

een vast budget voor hadden.  

Het was een juiste beslissing, want God voorzag op een hele mooie manier door nieuwe 

fondsen en kerken. Ook het starten van de kerk, een nieuw doel, die uit de evaluatie van 

2012 naar voren was gekomen, had de nodige impact. 

Vooral omdat Brazos Abiertos interkerkelijk is en geen duidelijke doctrine naar een 

bepaalde richting behoort te hebben. Dit blijft wel een zoektocht, die in 2014 zal blijven 

voortduren.   

Al met al een vruchtbaar jaar met veel fondsenwerving voor het nieuw te bouwen gebouw, 

een bezoek van het EO-programma Bestemming Onbekend, diverse nieuwe programma´s 

en een fantastisch verlof van de familie Bosch in Nederland.  

 

Missie en doelstelling  
 

Belangrijk om jaarlijks te toetsen of we ons nog steeds op dezelfde weg bevinden als waar 

we begonnen zijn. Uit onze statuten wordt geciteerd: 

Missie 
1. Ieder kind is gemaakt naar het evenbeeld van God en daarom van enorme waarde, 

ongeacht ras, sociale en/of culturele achtergrond. 

2. Ieder kind die zich in een situatie bevindt, welke het gevoel van veiligheid, 

geborgenheid en bovenal liefde op een negatieve manier beïnvloedt, dient geholpen 

te worden.  

3. Ouderlijke liefde is van het grootste belang in het opgroeiende leven van een kind. 

Bediening aan het kind betekent dan ook bediening aan de ouders.  



Doel  
De stichting heeft ten doel het verbeteren van het welzijn en welbevinden van kinderen die 

bij het ontbreken van een correcte interventie verhoogd risico lopen op een bestaan, waarbij 

ziekte, overlijden of ander menselijk leed aan de orde van de dag zijn.  

De uitvoering:  

In het preventiehuis Brazos Abiertos worden ´s ochtends 36 kinderen ontvangen en in de 

middag 30. Allen komen uit de sloppenwijk en behoren tot de allerarmsten.  

Ze worden de belangrijke normen en waarden bijgebracht, waarin de Bijbel de inspiratie 

vormt. De waarde die uitspringt is: JA..IK KAN HET... De waarde die het kind stimuleert 

het gedachtepatroon te veranderen in de overtuiging dat alles mogelijk is.  

Deze waarde stroomt ook door de diverse ouderprogramma´s en de individuele counseling 

aan de ouders.  

 

Buiten de groepsactiviteiten probeert het team van Brazos Abiertos zoveel mogelijk 

individueel en praktisch te ondersteunen; van het aanvragen van een paspoort tot het 

regelen van woonruimte.   

We zien diverse vruchten van het werk, gezinnen die werkelijk veranderen en een betere 

weg met elkaar inslaan. Soms al enkel door de invloed van het kind.  

 

  



Sociaal Jaarverslag 

 

Doelen 2013 en hun resultaat 

 
a. Starten van kerk Brazos Abiertos 
b. Lanceren van de website www.brazosabiertos.net  
c. 2 medische campagnes 
d. Ontvangen van diverse werkteams 
e. Opstarten werkproject voor vrouwen 
f. Opstarten project lezen en schrijven 
g. Voorbereiding voor het opstarten van het 2e preventiecentrum 
h. Concrete vormgeving van de ondersteuning in de jungle 
i. Onderzoeken of we een lagere/middelbare school willen/gaan starten 

 

 

A. Starten van kerk Brazos Abiertos 

In mei 2013 zijn we begonnen met de kerk. We merkten dat we mensen naar kerken 

verwezen, maar eigenlijk nooit daar belandden. In de eerste diensten kwamen al ruim 25 

mensen tot een besluit voor Jezus! Met hulp van een kerk in Lima, die ons van sprekers 

voorzag en hulp voor het kinderwerk, konden we een goede start maken.  
 

B. Lanceren van de website 

De website www.brazosabiertos.net is een feit. Een medewerker van JMEO Lima studeerde 

de kunst van het maken van websites, maar door zijn vele opdrachten kon hij helaas de 

onderhoud niet verrichten. We zoeken momenteel een persoon die de onderhoud kan 

uitvoeren.  

C. 2 medische campagnes 
We werken samen met de stichting ´Ver por ellos´, die verantwoordelijk is voor de 

medische campagnes. 1 succesvolle campagne hebben we kunnen uitvoeren, echter door 

persoonlijke problemen van de leider van de stichting, kon de 2
e
 niet plaatsvinden.  

D.  Ontvangen van diverse werkteams 
Dit jaar mochten we diverse teams ontvangen. Een team uit Chili, uit Nederland, uit 

Amerika, uit Nieuw Zeeland en eentje uit Lima zelf. Verschillende teams met verschillende 

werkzaamheden. Wel hebben we door de teams een start kunnen maken met het werken in 

een staatsschool. Door het geven van Engelse les met evangelische boodschap, kon er een 

goede start gemaakt worden in de relatie.  

http://www.brazosabiertos.net/
http://www.brazosabiertos.net/


E. Opstarten werkproject voor vrouwen 
Het werkproject heeft nog even op zich laten wachten. Eind van het jaar is het geld 

binnengekomen om de naaimachines te kopen om de naaicursus te gaan starten.   

F. Opstarten project lezen en schrijven 

Met hulp de voorgangersvrouw van de kerk ´Iglesia Biblica La Molina´ konden we de 

cursus starten. Diverse inwoners, jong en oud, konden door een goed bestaand 

programma, al vrij snel de eerste verkeersborden lezen.. Een geweldige groei van 

zelfvertrouwen en eigenwaarde was het resultaat. 

G. Voorbereiding voor het opstarten van het 2e preventiecentrum 
We hebben bijzonder veel zegen ervaren bij het voorbereiden en het fondsenwerven voor 

het 2
e
 centrum. Vooral omdat het 2 keer zo groot is als het eerste, waren de kosten ook 

diverse malen hoger. Maar God voorzag op bijzondere manier! De bouw kan starten.  

H. Concrete vormgeving van de ondersteuning in de jungle 
Doordat we nog geen inkomsten krijgen uit de jungle kan er nog niet echt een volledig 

plaatje gemaakt worden. Wel heeft Jordi een duidelijk werkschema ontwikkeld voor de 

maandelijkse bezoeken. Ook is tot de conclusie gekomen dat de cacao weliswaar een 

aangename inkomstenbron zal worden, maar dat, zolang we blijven groeien, we altijd 

zullen blijven fondsenwerven. En dat is ook goed. 

Iedere maand bezoekt hij de jungle een lang weekend. Hierin ondersteund hij 2 kerken door 

counseling, preken en voorzien van lectuur. Daarnaast onderwijst hij in 2 scholen 

bijbelonderwijs en geeft hij toerusting aan het cacao-team.  

I. Onderzoeken of we een lagere/middelbare school willen/gaan starten 
Er is bijzonder veel vraag geweest vanuit de gemeenschap, maar het was duidelijk dat God 

tot nog toe de deur gesloten houdt. We verhuizen het doel naar 2014. 

 

  

  



Financieel jaarverslag 

De begunstigden van stichting Shailoh zijn voor het jaar 2013 geweest: 

• Jordi en Ria Bosch (levensonderhoud) 

• Scholingsproject (ondersteuning van voormalig straatkind Reyes in zijn opleiding)   

• Brazos Abiertos (het werk dat Jordi en Ria hebben opgericht in Peru) 

• Familie Vargas  (collega’s van Brazos abiertos, waarvoor specifiek Nederlandse 

steun komt) 

Het volgende overzicht geeft de financiële verantwoording weer: 

Beginsaldo per 1 januari € 7,702,43 

Saldo per 31 december € 12.736,88 

2013 inkomsten uitgaven 

Stichting Shailoh 66.577,35 61.542,90 

Onderverdeeld in de volgende kostenplaatsen: 

Jordi en Ria 

 
Beginsaldo 2.492,85 

Inkomsten 37.281,27 

Uitgaven 33.201,54 

Eindsaldo 6572,58 

 

Vargas 

 
Beginsaldo 299,13 

Inkomsten 595,- 

Uitgaven 794,13 

Eindsaldo 145,- 

 

Opmerkingen: De hogere inkomsten van Jordi en Ria worden verantwoord door de tickets en 

verlofkosten van de familie Bosch.  Het verschil van het totaal van de kostenplaatsen en het totaal 

ad EUR 1.569,02 wordt verklaard door de interne kruisposten.  De inkomsten en uitgaven van het 

Scholingsproject komen voort uit de kostenplaats Brazos Abiertos.  

Brazos Abiertos 

 
Beginsaldo 4.090,56 

Inkomsten 30.270,10 

Uitgaven 28.330,68 

Eindsaldo 6.029,98 

Scholingsproject 

 
Beginsaldo -91,93 

Inkomsten 6.167,93 

Uitgaven 6.076,- 

Eindsaldo 0 



 

 

2012 Totale inkomsten Uitgaven 

Stichting Shailoh € 48,397.69 € 50,519.94 

Onderverdeeld in:     

Jordi en Ria € 27,556.34 € 29,316.34 

Scholingsproject € 2,939.41 € 5,474.67 

Brazos abiertos € 15,214.53 € 12,496.45 

Vargas € 2,607.41 € 3,149.40 

Overheadkosten € 80.00 € 83.08 

 

Conclusies 
 

Een totale inkomstengroei van 37,56 % tegen een inkomstendaling van 1,10% vorig jaar 

heeft met name te maken met de diverse projecten, waarvoor fondsen worden geworven.  

In 2012 hadden we beduidend minder grotere projecten, vanwege de impact die de 

verhuizing van het preventiecentrum met zich meebracht.  

In 2013 kon er weer aan grotere projecten gedacht worden, zoals uitbreiding van de 

klaslokalen, uitbreiding van betaalde staf en natuurlijk de fondsenwerving voor het nieuwe 

gebouw.  

 

Momenteel ontvangt Brazos Abiertos ook steun uit Amerika en uit Peru zelf, waardoor 

Stichting Shailoh niet meer de enige, doch nog wel de grootste, inkomstenverstrekker is.  
 

Om het Scholingsproject succesvol af te ronden moesten alle zeilen bijgezet worden. 

Examenkosten, afstudeer- en scriptiekosten, het ging maar door. Toch hebben we het 

gehaald en Reyes heeft dit jaar kunnen afstuderen. Hij heeft inmiddels een baan, waarmee 

hij zich kan bekostigen en zijn vervolgstudie kan gaan betalen. Wel wordt hij nog steeds 

begeleid in de keuzes die hij moet maken. Het scholingsproject wordt nu officieel 

afgesloten.  

De familie Vargas ontvangt nog steun van enkele Nederlanders door stichting Shailoh. 

Deze dienst zullen we in stand houden. Er worden echter geen specifieke fondsen voor 

geworven.  

Aangezien de overheadkosten zo laag bleven, is besloten deze maar onder de 

kostenplaatsen Jordi en Ria en Brazos Abiertos te plaatsen. De kosten betroffen pasbijdrage 

en overboekingskosten.  



Prognose voor 2014 
 

 De kosten zullen flink gaan toenemen het komende jaar. 

Met de bouw van het 2
e
 centrum komt nog de inrichting en de nieuwe programma´s die de 

nodige kosten met zich meenemen.  

Het aantal betaalde staf wordt dit jaar uitgebreid naar 7 stafleden.   

 

De familie Bosch komt rond, maar is nog steeds niet in staat om pensioen op te bouwen of 

te reserveren voor toekomstige vervanging van duurzame middelen zoals een auto. We 

bidden dat het komende jaar hierin wat zal gaan veranderen.  

De cacao vruchten zullen eind 2014 de eerste vruchten afwerpen, maar de eerste grote 

oogst wordt juni 2015 pas verwacht. Nog een geduld. Wel zullen er in 2014 bananen 

worden gepland, die voor een groot stuk kostendekking zal zorgen. 

 We zien weer uit naar een enerverend geloofsjaar 2014!  

 

 

 

  

  

 

 


