
Financieel en Sociaal Jaarverslag 2016 

Een woord van de voorzitter 
 
Ook dit jaar mocht weer een enerverend jaar genoemd worden. Het is iedere keer weer 
bijzonder hoe God vele verwachtingen doet overtreffen. Geenszins een makkelijk jaar, 
maar we zijn er inmiddels wel achter dat zodra het makkelijk wordt, er iets niet goed gaat.  
 
Één van de peilers dit jaar was wel de afronding van de aankoop van het terrein van 
Brazos Abiertos. Ook de uitbreiding van relaties en de vele contactmomenten met onze 
achterban waren mooie markeerpunten van het afgelopen jaar.  
Helaas was er ook de inbraak en de melding dat we onze kleuterschool moesten 
verhuizen. Maar God voorzag een uitweg en binnen korte tijd was alles weer aangevuld 
met donatie´s en kregen we nog een jaar uitstel voor de verhuizing.  
 
Het jaar werd nog eens bijzonder dankbaar afgesloten met de financiële ruimte om een 
boekhoudkantoor in te huren en de aanstelling van een directeur voor de kleuterschool 
voor het jaar 2017. 
 
Met dankbaarheid en verwachting kijken we uit naar 2017! 

Een woord van de thuisfrontcommissie over 2016 
Als thuisfrontcommissie ondersteunen wij Jordi, Ria en hun kinderen vanuit Nederland. 
Via een roulerend schema proberen wij iedere 2 weken skype contact met hen te hebben 
om de lopende zaken te bespreken, berichtgeving vanuit achterban door te geven, nieuwe 
ideeën aan te brengen welke in Nederland ten uitvoer gebracht kunnen worden (te 
denken valt dan o.a. aan presentaties, contacten nieuwe kerkelijke gemeenten, 
fondswervingsmogelijkheden) en zeker niet onbelangrijk een luisterend oor te bieden! Het 
werk dat Jordi en Ria in Peru doen levert hele mooie dingen op waarbij levens van jong en 
oud veranderen, maar de medaille heeft ook een keerzijde. Jordi en Ria hebben een 
positie in hun werk waarbij ze ook vaak alleen staan, grote culturele verschillen ervaren en 



de verantwoordelijkheid groot is, hierdoor wordt strijd en eenzaamheid. Daar waar 
mogelijk proberen wij ook daarin steun en bemoediging te bieden. 
Afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen van een aantal thuisfrontcommissieleden 
welke al meerdere jaren zeer actief betrokken waren bij het wel en wee van Jordi, Ria en 
hun kinderen. Doordat een aantal ‘oud’ commissieleden ook deel uitmaakten van het 
bestuur van Stichting Shailoh en ook graag deze taak aan anderen wilden overdragen is 
besloten om nieuwe leden te zoeken die deze dubbele rol ook wilden overnemen. Het is 
fijn te kunnen melden dat dit is gelukt!  
Door de komst van nieuwe commissieleden werden ook nieuwe contacten gelegd met 
diverse kerken. Doordat Jordi en Ria in de zomerperiode gedurende een aantal maanden 
in Nederland op verlof waren konden zij ook direct kennis maken met de nieuwe 
kerkelijke gemeenten. Daar zijn mooie en betrokken contacten uit voort gekomen. Ook de 
bestaande relaties hebben gedurende het verlof de nodige bezoeken gehad van Jordi en 
Ria. Het thuisfront heeft hierin actief kunnen bijgedragen door afspraken over en weer te 
maken en ter plaatse ondersteuning te bieden. 
Door het verlof is het thuisfront ook druk geweest met de praktische organisatie, zoals 
huisvesting, afspraken, kleding etc. Ook is er een thuisfrontdag georganiseerd waarbij 
Jordi en Ria opennieuw contacten konden aanhalen en veel hebben kunnen vertellen over 
hen beweegreden, roeping en bijdrage in de sloppenwijk in Peru. 
Al bij al is het een enerverend jaar geweest, welke vooral in het teken gestaan heeft van 
het verlof en wisseling van de wacht. Wij zijn dankbaar voor alle bijzondere 
ontmoetingsmomenten en de samenwerking van het afgelopen jaar. 
 
Dianne van Duuren 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 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 afgelopen jaar gemiddeld  53 kinderen in de 
ochtend ontvangen en 30 in de middag. 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, het 
openen van een bankrekening 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 2016 en hun resultaat 

 
a. Fondsenwerving voor aankoop terrein 

b. Otwikkelen Sponsor een Kind project 

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

d. Ontiwkkelen van protocollen 

e. Verhuizing van de kleuterschool  

f. Nieuwe relatie´s na verlof 

 

A. Fondsenwerving voor aankoop terrein 

Zoals in het voorwoord al vermeld, mochten we in het voorjaar 2016 de aankoop van het 
terrein afronden met de laatste puzzelstukjes. Nu kan er verder gegaan worden met het 
ontwerp en de bouwplannen en zullen er nieuwe fondsen geworven worden om de 
financiering hiervan rond te krijgen.  

B. Ontwikkelen Sponsor een Kind project 

Het afgelopen jaar mochten we afsluiten met 30 gesponsorde kinderen. De ontwikkeling 
van het project Sponsor een Kind was mede bedoeld om ons financieel sterker te maken 
voor de toekomst met daarin een stabiele inkomstenbron voor de schoolkinderen. De 
ontwikkeling van dit project zal ook voor het komende jaar 2017 nog verder vormgegeven 
moeten gaan worden.  

C. Onderzoeken of we een lagere/middelbare school willen/gaan starten 

Inmiddels hebben we kunnen concluderen dat het starten van een lagere/middelbare 

school past binnen de doelstelling van Brazos Abiertos. Hierdoor zal er nog intensiever 

met gezinnen gewerkt kunnen worden. Het vereist echter wel de nodige voorbereiding. 

De directeur van de kleuterschool zal samen met Jordi Bosch de plannen hierover verder 

uitwerken. Zoals het er nu naar uitziet, zal maart 2018 begonnen worden met klas 1 en 2 

van de lagere school (corresponderend met groep 3 en 4 in Nederland ).  

D. Ontwikkelen van protocollen 

Mede door de grote drukte en de verlof periode van 3 maanden in Nederland is hier 

onvoldoende aandacht naartoe gegaan. Dit doel staat dan ook verder voor 2017 op de 

planning. Door de aanstelling van de directeur komt er een verlichting op de taken van 

Jordi, waardoor er meer ruimte komt om dit punt verder uit te werken.  



E. Verhuizing van de kleuterschool 

Het bericht kwam als een schok toen we vernamen dat we de kleuterschool eind 2016 zou 

moeten verhuizen. Alles op alles is ingezet om dit te realiseren. Aan het einde van het jaar 

was dan ook alles ingepakt en de meubels waren tijdelijk in het kerkgebouw geplaatst. 

Kort daarna vernamen wij dat we onverwacht toch nog uitstel kregen om nog een jaar 

langer op het terrein te kunnen blijven.  

F. Nieuwe relatie´s na verlof 

Tijdens ons verlof (van drie maanden welke we doorbrachten in Nederland) mochten we 

vele mensen ontmoeten en in diverse nieuwe kerken een presentatie houden. Dit leverde 

nieuwe sponsors op, maar ook vooral betrokkenheid bij de bestaande en ‘nieuwe’ 

achterban. Dit laatste past ook binnen onze doelstelling, om God´s grootheid bekend te 

maken. We zagen dat vele mensen geraakt werden en in hun geloof opgebouwd.  

  



Financieel jaarverslag 

De begunstigden van stichting Shailoh zijn voor het jaar 2016 geweest: 

• Jordi en Ria Bosch 

• Brazos Abiertos  

Het volgende overzicht geeft de financiële verantwoording weer: 

Beginsaldo per 1 januari € 20.175,41 

Saldo per 31 december € 49.399,09 

2016 inkomsten uitgaven 

Stichting Shailoh 
 

140.288,97 
 

111.065,29 

Onderverdeeld in de volgende kostenplaatsen: 

Jordi en Ria  

Beginsaldo 9.176,76 

Inkomsten 53.051,05 

Uitgaven 51.655,15 

Eindsaldo 10.572,66 

 

 

2015 Totale inkomsten Uitgaven 

Stichting Shailoh € 97.160,02 € 87.355,23 

Onderverdeeld in:     

Jordi en Ria € 30.454,35 € 24.659,00 

Brazos abiertos € 62.325,17 € 56.397,30 

Vargas € 550,00 € 550,00 

 

  

Brazos Abiertos  

Beginsaldo 10.998,65 

Inkomsten  87.237,92 

Uitgaven 59.410,14 

Eindsaldo 38.826.43 



Conclusies 
 

In 2016 is er een totale inkomstengroei van 44,38% behaald.  
Grote inkomsten waren bijvoorbeeld de laatste puzzelstukjes voor de aankoop van het 
terrein en de onverwachte donatie van een auto voor Jordi en Ria.  
Ook is de pensioenopbouw van Jordi en Ria nu verwerkt, wat in het verleden naar een 
andere rekening werd overgeschreven. Dit verklaart ook meteen het hogere 
inkomstenbedrag voor Jordi en Ria.  
We hebben dit jaar besloten om de kostenplaats Vargas samen te voegen met Brazos 
Abiertos. Deze valt namelijk ook onder een sponsorprogramma. Wellicht zullen we 
volgend jaar een onderverdeling gaan maken voor wat betreft projecten en het 
sponsorprogramma voor Brazos Abiertos, zodat er meer overzicht komt waar wat voor is. 

Prognose voor 2017 

 

We blijven groeien. Prettig, maar ook spannend. Voor het komende jaar zal er flink 

geworven worden voor de bouw van het Brazos Abiertos complex. Ook zal er groei zijn, 

omdat het personeel van Brazos Abiertos met ingang van 2017 oficieel pensioen gaat 

opbouwen en ziektekostenverzekering afdragen. Hiervoor is al een sponsor gevonden. 

Daarnaast moeten er veel zaken geregeld gaan worden omtrent het starten van de lagere 

school/middelbare school. Een groot deel van deze werkzaamheden zullen opgepakt 

worden door de directeur in samenwerking met Jordi. 

De verhuizing van kleuterschool is voor een jaar uitgesteld ook hier zullen in 2017 

opnieuw concrete stappen in genomen moeten worden. 

De wens is ook om komend jaar naar Amerika uit te wijken voor actieve fondsenwerving. 

Jordi zal vermoedelijk in oktober een bezoek gaan brengen en het werk gaan presenteren 

in diverse kerken aldaar.  

  

 

 


