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Introductie 
 

Een spannend, verrassend en een gezegend jaar. Spannend, omdat we dit jaar weer volledig 

van Hem afhankelijk mochten zijn, meer dan de vorige jaren. Verrassend, omdat we vele 

malen de voorziening van God als een soort puzzelstukjes bij elkaar zagen komen.  

Gezegend, omdat doordat we dit allemaal van dichtbij mogen meemaken, onze relatie met 

onze Vader alleen maar versterkt.  

 

Dit jaar 2014 zagen we in Brazos Abiertos veel gebeuren: De bouw van ons 2
e
 centrum is 

wel één van de opvallendste geweest. Dankbaar zijn we alle mensen die hier zo zonder 

tegenprestatie aan hebben meegewerkt. Ook de vele teams uit de vele uithoeken van de 

wereld die zegen brachten op diverse vlakken.    

 

Helaas waren er ook mindere momenten zoals het vertrek van het gezin Vargas, die samen 

met Jordi en Ria Bosch de stichting Brazos Abiertos hebben mogen pionieren. We wensen 

hen veel zegen toe in hun nieuwe uitdaging in het leidersteam van Jeugd met een Opdracht 

Lima.  

 

 

 

Een woord van de thuisfrontcommissie over 2014 

We begonnen het jaar 2014 met Bram de Jong, Fanny van der Waal en Gerdien van de 

Wetering in de thuisfrontcommissie. Inmiddels is Fanny van der Waal gestopt en zijn Ellen 

van den Berg en Annelies van den Burght in de thuisfrontcommissie gekomen.  

Ellen van den Bergh heeft het afgelopen jaar (samen met een plaatsgenoot) de familie 

Bosch bezocht. Dit heeft veel indruk op haar gemaakt en ze heeft veel bewondering voor 

het werk van de familie Bosch. Ook heeft ze een hele leuke tijd gehad met hun gezin. Naar 

aanleiding van haar bezoek wilde zij graag haar creatieve talenten inzetten voor de 

thuisfrontcommissie, om op deze manier de familie Bosch en hun werk en de kinderen in 

Lima te kunnen steunen.  

Annelies van den Burght is afkomstig uit Dordrecht en lid van de ‘kom en zie’ gemeente in 

Dordrecht, die de fam. Bosch heeft uitgezonden. Annelies is in de thuisfrontcommissie de 



contactpersoon vanuit deze gemeente en heeft ook de ambities om (misschien alleen, 

misschien met gemeenteleden) de familie Bosch in Peru te gaan bezoeken.  

Ook is Gerdien van de Wetering het afgelopen jaar bij de familie Bosch op bezoek geweest. 

Naast dat dit een gezellig familiebezoek was, was het ook indrukwekkend en heftig voor 

Gerdien om de armoede en de totaal andere cultuur mee te maken.  

Als thuisfront zijn we actief geweest in het ondersteunen van de familie Bosch. Zo zijn we 

regelmatig aanwezig in de kerken die de familie Bosch ondersteunt en geven daar een 

updatepresentatie over de actuele situatie in Peru. Daarnaast hebben we een presentatie 

gegeven bij de Stichting Vamos in Woerden die ons hartelijk ontvingen en graag het werk 

van stichting Shailoh wil ondersteunen. Ook hebben we ons als thuisfrontcommissie 

beziggehouden met het verspreiden van de nieuwsbrieven, het actualiseren van de website 

en het verzorgen van de eindejaarswensen.  

Voor het komende jaar gaan we verder met onze activiteiten. Daarnaast gaan we ook op 

markten staan en zullen we aanwezig zijn op een aantal scholen om het werk van de familie 

Bosch te promoten. Kortom, we zien uit naar een jaar met veel activiteiten en 

ondersteuning voor onze medemensen in Peru.  

 

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 werden ´s ochtends 53 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 2014 en hun resultaat 

 
a. Fondsenwerving voor aankoop terrein 

b. Bouw en opening van het 2e gebouw  

c. Voorbereiding en starten van werkvakanties voor Nederlanders 

d. Ontvangen van diverse werkteams 

e. 2 medische campagnes in Lima en 1 in de jungle 

f. Starten met 2e preventiecentrum in de wijk Estrellita 

g. Onderzoeken of we een lagere/middelbare school willen starten 

 

 

A. Fondsenwerving voor aankoop terrein 
In 2014 hebben we maar liefst 629 van de 960 puzzelstukjes ontvangen. De eerste 3 

stukken terrein (van de 8 in totaal) zijn inmiddels aangekocht en de verwachting is wel dat 

dit project in 2015 zal kunnen worden afgerond.  

 

B. Bouw en opening van het 2e gebouw 
We zijn enorm dankbaar dat het gebouw met hulp van zoveel dienstbare en gulle mensen 

tot stand is gekomen. Er wordt inmiddels al volop gebruik van gemaakt.  

 

C. Voorbereiding en starten van werkvakanties voor Nederlanders 
We mochten in 2014 één kerk begeleiden in de werkvakantie. Zegen, maar ook erg intensief. We zullen zeker 
meer mensen nodig hebben om dit project meer vorm te kunnen geven. 
 

D. Ontvangen van diverse werkteams 
Het afgelopen jaar was een gezegend jaar qua werkteams. Variërend van één of twee dagen, tot een maand, 

bleven de diverse teams en konden op zowel geestelijk als praktisch vlak erg van dienst zijn.  

 

E. 2 medische campagnes in Lima en 1 in de jungle 
Helaas vanwege privé problemen van de organisator van de campagnes, heeft dit helaas niet door kunnen 

gaan. We proberen voor 2015 in ieder geval individuele artsen uit te nodigen voor een dag praktijk.  

 

F. Starten met 2e preventiecentrum in de wijk Estrellita 
De voorbereidingen zijn getroffen en de samenwerking met de wijk lijkt in orde te zijn. Met ingang 
van maart 2015 zullen in Estrellita gaan starten met een kleuterschooltje.  



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

duidelijk dat God tot nog toe de deur gesloten houdt. We zien wel signalen en hebben 

besloten definitief te beslissen in 2015.  

  

  



Financieel jaarverslag 

De begunstigden van stichting Shailoh zijn voor het jaar 2014 geweest: 

• Jordi en Ria Bosch (levensonderhoud) 

• 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 € 12.736,88 

Saldo per 31 december € 10.370,62 

2014 inkomsten uitgaven 

Stichting Shailoh 

 

106.890,08 

 

109.256,34 

Onderverdeeld in de volgende kostenplaatsen: 

Jordi en Ria 

 
Beginsaldo 6.572,58 

Inkomsten 24.320,80 

Uitgaven 30.016,59 

Eindsaldo 876,79 

 

Vargas 

 
Beginsaldo 145,- 

Inkomsten 575,- 

Uitgaven 720,- 

Eindsaldo 0 

 

 

 

 

Brazos Abiertos 

 
Beginsaldo 6.029,98 

Inkomsten 75.144,55 

Uitgaven 79.239,75 

Eindsaldo 1.934,78 



2013 Totale inkomsten Uitgaven 

Stichting Shailoh € 66.577,35 € 61,542.90 

Onderverdeeld in:     

Jordi en Ria € 37,281.27 € 29,316.34 

Brazos abiertos € 30.270,10 € 28.330,68 

Vargas € 595,- € 794,13 

 

Conclusies 
 

Een totale inkomstengroei van 60,55% tegen een inkomstengroei van 37,56% vorig jaar 

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

 

In 2013 was er een groei door bijvoorbeeld de uitbreiding van de klaslokalen, uitbreiding 

van betaalde staf en natuurlijk de fondsenwerving voor het nieuwe gebouw.  

De hogere inkomsten in 2014 kwamen met name uit de fondsenwerving voor de aankoop 

van terrein en de afronding  van het nieuwe gebouw.  

 

De steun voor familie Vargas is stabiel en wordt ook voor het nieuwe jaar gehandhaafd.  

Prognose voor 2015 
 

Brazos Abiertos groeit gestaag en hiermee ook de kosten. Vermoeden is wel dat de 

inkomsten in vergelijk met 2014 iets zal teruglopen. Dit heeft ook te maken met de 

vermoedelijke inkomsten die zullen vloeien uit de cacao-verkoop. Met deze inkomsten 

zullen er meer personeelsleden betaald kunnen worden.  

We verwachten dat God ook in 2015 weer geweldige dingen gaat doen en dat wij hiervan 

getuige mogen zijn maakt ons enkel dankbaar!  

  

 

 


