Financieel en Sociaal Jaarverslag 2015
Woord van de voorzitter
Met wisselende gevoelens kijken we terug op het jaar 2015. Dankbaarheid is wel de
overwegende, maar het zou een leugen zijn om ons enkel te richten op de pracht en praal.
Ook waren er diverse pittige dobbers, waarbij de start van het nieuwe centrum in Estrellita
wel een loodzware mag worden genoemd.
Vanaf het begin van het jaar werd het erg moeilijk om samen te werken met overheid,
leiders van de wijk en de mensen zelf. Aan het eind van het jaar hebben we dan ook met
pijn in ons hart besloten de samenwerking te stoppen. Gelukkig gaat het project wel
gewoon door en kunnen de kinderen naar school.
In het eigen centrum van Brazos Abiertos mochten we veel groei zien; hulp van diverse
groepen maakte het ons mogelijk om het centrum ´body´ te geven. Een nieuw hek, een
speeltoestel, mooie tuin en een vloer in het speelterrein waren één van de vele zegens die
op ons pad kwamen.
Ook teams uit diverse landen brachten veel zegen mee. Genezingsdiensten, medische
campagnes en evangelisatiediensten passeerden zo het jaar.
Het team Brazos Abiertos werd dit jaar ook uitgebreid met vrijwilligers voor korte en lange
termijn. We danken Anne van Maanen en Rachel Scott hartelijk voor hun tijd en liefde.
Met Willem en Erna Vedder uit het mooie Spakenburg is ons team verder uitgebreid en zij
zullen zich verder richten op de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de
verdieping/versterking van de kerk.
Financieel was het buitengewoon, maar tegelijk ook buitengewoon moeilijk. Specifieke
projecten worden vaak snel gedekt, maar de lopende kosten brachten ons iedere keer weer
stress. God was (en is) goed en gaf ons iedere keer weer opnieuw genoeg, zodat we nooit
een dag te laat de salarissen konden uitbetalen. Ook Jordi en Ria zagen hun vaste sponsors
afnemen en dit leidde in 2014 al tot zorg. Gelukkig door enkele grotere giften kon het jaar
positief worden afgeloten.
2015 stond ook in het licht van de projecten Sponsor een Kind en project Puzzelstuk. Hierin
hebben we een prachtige start mogen ervaren.
We danken alle mensen die zich actief hebben ingezet om alles mogelijk te maken. Onze
sponsors, vrijwilligers en niet te vergeten ons thuisfrontteam.
We sluiten 2015 af met een ´DANK U HEER!´

Een woord van de thuisfrontcommissie over 2015
Als thuisfrontcommissie ondersteunen wij Jordi, Ria en hun kinderen vanuit Nederland. 1
van de leden van de thuisfrontcommissie probeert elke week contact te hebben met Jordi en
Ria. Een groot deel van de thuisfrontcommissie maakt ook deel uit van het bestuur van
stichting Shailoh. We mochten het afgelopen jaar op verschillende plekken en in
verschillende kerken vertellen over het werk van Jordi en Ria. Wij zien veel zegeningen
over het werk van Ria en Jordi. Maar het werken in Peru is soms ook zwaar. Zij hebben te
maken met een enorme bureaucratie. Bijvoorbeeld er was bij hun ingebroken, wil de politie
wat gaan doen, dan moet je geld betalen. Verschillende mensen van de thuisfrontcommissie
hebben Ria en Jordi de afgelopen jaren bezocht en aan den lijve kunnen ondervinden hoe
zwaar het is en aan de andere kant hoe mooi het is als je kunt helpen op plekken waar
mensen geen uitzicht meer hebben op een toekomst. Onder de vlag van Brazos Abiertos
wordt er weer hoop gebracht in de sloppenwijken waar zij actief zijn.Als thuisfront kijken
we erg uit naar 2016 als Jordi en Ria een bezoek komen brengen aan Nederland. Op 3
september 2016 wordt de thuisfrontdag georganiseerd waar iedereen welkom is die Jordi en
Ria willen ontmoeten. Wij zijn dankbaar voor alle steun die Ria en Jordi ook het afgelopen
jaar weer hebben gekregen. We hebben als thuisfront heel erg veel zin in het nieuwe jaar.
Bram de Jong namens de thuisfrontcommissie

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
leven in grote armoede 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:

Kleuterschool, naschoolse opvang, tienerwerk, ouderwerk en counseling, het maakt de
cirkel rond in het integrale werk om aan het gezonde gezin te werken.
We houden de antenne´s open voor individuele steun, zodat we flexibel kunnen reageren op
de nood die zich aanbiedt. Hierdoor hebben we kunnen reageren op diverse problemen uit
diverse hoeken.

Sociaal Jaarverslag
Doelen stichting Shailoh
Jordi en Ria Bosch
Het was best een pittig jaar voor Jordi en Ria. Een fikse daling van maandelijkse sponsors
zorgde voor veel onrust binnen het gezin. Voor de ziektekostenverzekering moest apart
fondsen geworven worden en de wens om op verlof te gaan moest een jaar opgeschoven
worden.
Gelukkig door de betrokkenheid van familie en vrienden en diverse bezoeken werd het
gezin bemoedigd. Ook de vruchten uit het werk bleven niet onopgemerkt en gaf een extra
energy boost om het jaar 2015 dankbaar af te sluiten. De kinderen doen het ontzettend goed
op school en iedere dag gaan ze met plezier naar school.
Wel blijft een gebedspunt voor meer vriendjes; de school is vrij klein en geeft niet altijd
grond voor langdurige vriendschappen voor de kinderen.
Ook de vriendschap met de Nederlandse zendelingen heeft het gezin goed gedaan.
Helaas heeft de auto het begeven en ontstaat er een gebedspunt voor een andere.
Het gezin ziet uit om in 2016 op verlof te komen en de banden met de bestaande sponsors
te verstevigen en vooral ook nieuwe relaties aan te wenden.

Brazos Abiertos
Doelen 2015 en hun resultaat
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Fondsenwerving en aankoop terrein
2e tienerkamp
Toerusten en ontwikkelen van het team in Estrellita
Ontvangen van diverse werkteams
Opzetten Sponsor een Kind-actie
Onderzoek en voorbereiden van Family Camp
Onderzoeken of we een lagere/middelbare school willen gaan starten
Ontwikkelen van fraude beleid en start met presenteren financieel jaarwerk bij
accountant
Ontwikkelen van diverse protocollen

A. Fondsenwerving voor aankoop terrein
We hadden gehoopt dat de aankoop kon worden afgerond, maar wat bleek, dat ons netwerk
allemaal al hadden meegedaan en er eigenlijk weinig netwerk meer overbleef om de
puzzelstukjes te werven. Daarbij kwam nog dat het project simultaan liep met het project
Sponsor een Kind, die door de nood voor maandelijkse inkomsten prioriteit kreeg boven de
actie Puzzelstuk. We hopen nu dat in het eerste kwartaal 2016 de laatste aankoop kan
worden gedaan. (inmiddels zijn de laatste puzzelstukjes geworven)

B. 2e Tienerkamp
Uitdagend, zwaar, maar wel heel gaaf, waren zo de meeste reacties van het tienerkamp. Een
opvolger van de eerste, waarbij er meer de diepte ingegaan werd en de tieners werden
uitgedaagd om verder te gaan en in leiderschap uit te stappen.

C. Toerusten en ontwikkelen van het team in Estrellita
Zoals in de inleiding al vermeld, verliep dit erg moeilijk. Veel geestelijke strijd, die
vermoeilijkt werd, doordat de staf in Estrellita ook geen duidelijke keuze voor God hadden
gemaakt. Er kwam leugen en bedrog binnen het team daar en de leiders van de
gemeenschap gooiden er nog een schepje bovenop. Al met al een situatie die het voor ons
onmogelijk maakten om de waarden van Brazos Abiertos te laten ontwikkelen.
Eind van het jaar hebben we het correct met elkaar afgesloten, al heeft het voor ons wel
veel bloed, zweet en tranen gekost.

D. Ontvangen van diverse werkteams
Ieder jaar is het weer verrassend en anders. Dit jaar hadden we een dynamisch tienerproject
uit Colombia, diverse teams uit Amerika en een healingservice van een ministry. Ook wel
mooi is de groeiende betrokkenheid vanuit het land zelf. Een kerk, een school en een groep
expads uit Lima kwamen met dienstbare handen meehelpen.

E. Opzetten Sponsor een kind-actie
Door de groeiende maandelijkse kosten kreeg dit project een versnelde prioriteit. De eerste
sponsors zijn ook al een feit. Wel kwamen we tot de ontdekking dat ons netwerk nog te
beperkt is om wat grootschaliger sponsors te krijgen. Velen van ons netwerk steunen
namelijk ons werk al. We zullen komend jaar dan ook meer moeite moeten doen om onze
relaties uit te bouwen.

F. Onderzoeken en voorbereiden van het Family Camp
Helaas heeft de begeleiding van Estrellita en de overige projecten zoveel tijd opgenomen,
dat hiervoor geen ruimte is geweest. De wens blijft, maar gezien de doelen voor 2016 en
ons geplande verlof in dat jaar, zal er vermoedelijk maar weinig tijd overblijven.

G. Onderzoeken of we een lagere/middelbare school willen/gaan starten
Het lijkt erop dat een lagere en middelbare school past binnen de doelstellingen van Brazos
Abiertos. Komend jaar (2016) moeten we wel een inschatting gaan maken of het reël is om
in 2017 al van start te gaan. We zullen hiervoor bidden.
H. Ontwikkelen van fraude beleid en start met presenteren financieel

jaarwerk bij accountant
Het fraude protocol is een feit en inmiddels gepubliceerd via onze website
www.shailoh.org. Ook hebben we een accountant bereid gevonden om 2 maal per jaar een
audit te doen.

I. Ontwikkelen van diverse protocollen
Ook hierin moeten we helaas concluderen dat er door de vele werkzaamheden geen tijd
meer overbleef om duidelijke richtlijnen uit te diepen. Gelukkig hebben we de richtlijnen
en waardes van Jeugd met een Opdracht, zodat we niet als een schip zonder kompas de zee
over hoeven te steken. Ook zijn er door het jaar wel diverse afspraken gekomen, die
gegenereerd werden door de gepresenteerde situaties.

Familie Vargas
David en Yanira Vargas houden zich veel bezig met de ontwikkeling van Jeugd met een
Opdracht in Lima. Een ´heidens karwei´ zo mag het wel genoemd worden. Vooral, omdat
het al zo vaak is geprobeerd om deze tak in Lima uit te bouwen en te laten groeien.
We bidden dat God ze in het komende jaar nog veel meer zal gebruiken voor de groei van
Jeugd met een Opdracht tot eer van Zijn naam.

Financieel jaarverslag
De begunstigden van stichting Shailoh zijn voor het jaar 2015 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
Saldo per 31 december
2015
Stichting Shailoh

Inkomsten

€ 10.370,62
€ 20.175,41
uitgaven

97.160,02

87.355,23

Onderverdeeld in de volgende kostenplaatsen:
Jordi en Ria
Beginsaldo

865,91

Inkomsten
Uitgaven

30.454,35
24.659,00

Eindsaldo

6.661,26

Het hogere positieve saldo verklaart zich in
hoge eindejaarsgiften (o.a. verkochte
puzzelstukjes ivm grondaankoop) en
reservering voor de ziektekostenverzekering
van 2016. Ook is de maandelijkse bijdrage
omlaag gegaan naar 1.800,- per maand.

Brazos Abiertos
Beginsaldo

1.934,78

Inkomsten

62.325,17

Uitgaven

56.397,30

Eindsaldo

7.862,65

We zijn dankbaar voor een kleine buffer, al
geven de salarissen van ruim 2.500,- per
maand ons wel enige terughoudendheid om
directe uitgaven te doen. Ook zal begin van
het jaar allerlei onderhoudwerkzaamheden
gedaan moeten worden en schoolspullen
aangeschaft.

Vargas
Beginsaldo

0,-

Inkomsten

550,-

Uitgaven

550,-

Eindsaldo

0

2014
Stichting Shailoh

Totale inkomsten
€ 106.890,08

Uitgaven
€ 109.256,34

Onderverdeeld in:
Jordi en Ria

€ 24.320,80

€ 30.016,59

Brazos abiertos
Vargas

€ 75.144,55
€ 575,-

€ 79.239,75
€ 720,-

Conclusies
Een lichte inkomstensdaling van 9,10%, welke ook werd voorspeld vorig jaar. Met name te
maken met de diverse aangevraagde projecten. De werkelijke inkomsten van Brazos
Abiertos was een stuk hoger, doordat een aanzienlijke groei is geweest in de steun vanuit
Amerika en Peru zelf.
Jordi en Ria hebben een hoger saldo, met name door een betere verdeelsleutel van de
eenmalige giften van kerken en instanties. Ook ontvangen ze een vergoeding van de
sponsorgelden van Sponsor een Kind voor de begeleiding en onkosten welke daardoor
gemaakt worden.
De steun voor familie Vargas is stabiel en wordt ook voor het nieuwe jaar gehandhaafd.

Prognose voor 2016
De aanschaf van het terrein zal worden afgerond en er zal begonnen worden met het
aanvragen van fondsen voor de bouw van het nieuwe gebouw. Vermoedelijk zullen hiervoor
in 2016 nog geen fondsen voor vrijkomen. Veel grote projecten verwachten we dit komende
jaar niet, al bestaat er een kans op verplichte verhuizing van de school aan het eind van het
jaar.

De staf zal zich ook blijven uitbreiden en hiervoor zal via Sponsor een Kind de nodige
aandacht aan gegeven worden. Met name nieuwe bronnen en contacten zullen gezocht
moeten worden. Deze zullen hopelijk met het verlof van de familie Bosch meer concreet
worden.
We zien uit naar een enerverend jaar met alle eer aan Hem die ons eerst liefhad!

