
Financieel en Sociaal Jaarverslag 2018 

Een woord van de (ex)voorzitter 
 
De titel gaf reeds de eerste ontwikkeling weer van het jaar 2018; het bestuur. Al enige 
jaren hing deze verandering in de lucht en we zijn dankbaar dat het nieuwe bestuur haar 
intrede heeft gedaan.  
Dianne van Duuren heeft de nieuwe rol van voorzitter op zich genomen en Maurits 
Scholten de rol van penningmeester. Ikzelf blijf voorlopig nog in het bestuur, totdat 
nieuwe mensen zich aandienen, zodat ik mij volledig kan richten op mijn werk in Brazos 
Abiertos.  
 
In Brazos Abiertos zijn weer nieuwe medewerkers aan het team toegevoegd en met name 
de start van de onderbouw lagere school mag wel als één van de meest spraakmakende 
toevoegingen genoemd worden.  
Zoals Peruaans gebruik wordt er met groep 3 begonnen en ieder jaar met één groep 
uitgebreid.  
 
Het was dan ook direct merkbaar dat er dagelijks meer kinderen rondliepen. Ook de start 
van de ministry voor mannen mag niet onbenoemd worden; wekelijks sporten en 
maandelijks kampvuurbijeenkomsten met wat eten én serieuze gesprekken, is direct 
aangeslagen. 
 
Een groot evenement dit jaar was wel de ´feria´, een soort fancy fair met spelletjes, 
luchtkussens, eten en rad van fortuin, om geld op te halen voor de aanschaf van de 
schoolboeken. Dit doel is gehaald.  
 
En dan als laatste nog de plannen voor de bouw van het definitieve gebouw. Na vele 
vergaderingen, zweet en tranen, zijn het ontwerp en de bouwtekeningen helemaal af! Het 
komende jaar zullen we dan ook aan de slag moeten gaan om fondsen hiervoor te gaan 
werven.  
Zoals voorgaande jaren, gaan we met vertrouwen het komende jaar in, dat God ons op 
Zijn weg mag blijven wijzen en ons de kracht en wijsheid mag geven om het juiste te doen.  
 
Jordi Bosch 
 



Een woord van de thuisfrontcommissie over 2018 
 
Afgelopen jaar hebben wij als thuisfront / bestuur niet stilgezeten. Met veel plezier 

hebben wij Jordi, Ria en hun kinderen in Nederland welkom mogen heten. Ze kwamen net 

voor de kerst (2017) aan en bleven tot half februari. Opnieuw hebben Jordi en Ria in deze 

periode presentaties mogen houden bij verschillende gemeentes. Deze gemeentes 

steunen hen ieder op eigen wijze. Daarvoor grote dank!. Voor Jordi en Ria een heel mooi 

moment om te mogen delen over hun ervaringen in Peru en de hand die ze daarin van 

God ervaren. Daarnaast het leggen van nieuwe en onderhouden van bestaande contacten.  

Tijdens het verblijf in Nederland vond er ook een ‘Peru dag’  plaats in Ottoland, welke 

georganiseerd werd door twee Kanjers uit Ottoland zelf. Een dag met veel mooie 

ontmoetingen (iedereen was welkom), maar die financieel ook een prachtig bedrag 

opleverde (in de maanden voorafgaand waren er door vele mensen in Ottoland prachtige 

dingen gemaakt ter verkoop). 

Al bij al een heel mooi begin van het jaar 2018. 

Daarna werd het wat stiller…..in Nederland. In Peru echter een drukte van belang. Er werd 

een grote Fancy Fair georganiseerd, ontwikkelen en verder uitwerken van de 

nieuwbouwplannen, de school, nieuwe plannen voor het bereiken van de mannen uit de 

sloppenwijk, vrouwenprogramma en ga maar door. Ook binnen het gezin stonden de 

ontwikkelingen niet stil. 

Als thuisfront/bestuur proberen we met regelmaat telefonisch contact op te nemen met 

Jordi en Ria. Fijne momenten waarin diepte en hoogtepunten gedeeld kunnen worden of 

zomaar even lekker bij geklets kan worden in eigen taal. Erg leuk, maar in de praktijk ook 

weleens lastig; een groot tijdsverschil, druk programma in Peru en Nederland maakte dat 

we vaak net in spitstijd bij elkaar binnenvielen. Gelukkig lukt het na even een geschikt 

moment zoeken, doorgaans altijd om op kort termijn elkaar toch even bij te praten. 

We houden we ons tevens bezig met het financiële deel, wat komt er binnen, wat gaat 

eruit, wat heeft familie Bosch in Peru nodig voor eigen onderhoud en doorgang van het 

project. Het project Brazos Abiertos groeit hard door en levert prachtige resultaten. Met 

de groei zien we dat ook de kostenkant stijgt. Gelukkig is er een grote groep trouwe 

donateurs die met elkaar zorgen dat de rekening regelmatig aangevuld wordt. Toch is het 

financiële deel ook een zorg, de kosten stijgen waardoor er ook meer inkomsten (dus 

donateurs) nodig zijn. Dit kunnen organisaties zijn, zoals kerken, fondsen die aangevraagd 

worden, maar ook particulieren die bijvoorbeeld een kindje maandelijks willen sponsoren. 

Wij zoeken steeds weer hoe we hier op creatieve wijze mee om kunnen gaan. 

De leden van het thuisfront houden zich voor een groot deel ook bezig met de 

organisatorisch kanten van de stichting. In het verleden waren dit twee verschillende 

groepen mensen (bestuur en thuisfront), maar van lieverlee kwam hierin steeds meer 

overlap (zowel in personen als in taken). Omdat het niet altijd duidelijk was wie welke pet 

op had, hebben wij besloten om met elkaar één groep te vormen en allemaal een functie 

aan te nemen in het bestuur. Hierdoor is de naam thuisfront min of meer vervallen en zijn 



we verder gegaan als bestuur van Stichting Shailoh. Naast de bestuurlijke taken die iedere 

stichting heeft, dragen wij uiteraard ook zorg voor de taken die het thuisfront deed. 

Doordat dit eigenlijk al gebeurde is vooral de naam veranderd en niet zozeer de inhoud. 

Naast de vier bestuursleden welke we momenteel hebben is er ook een groepje 

vrijwilligers die regelmatig taken op zich nemen. Graag zouden wij volgend jaar zien dat 

we niet meer over groepje spreken, maar over groep! Zowel in het bestuur als bij de 

vrijwilligers is er ruimte voor meer helpende handen!! Bent u iemand die mee kan 

helpen? 

 

Namens het Bestuur Stichting Shailoh 

Dianne van Duuren – voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Brazos Abiertos werden afgelopen jaar dagelijks 64 kinderen in de kleuterschool 
ontvangen, 16 kinderen in groep 3 en ruim 50 oudere kinderen in de middagprogramma´s. 
Allen komen uit de omringende sloppenwijken.  
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 
begeleiding 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 2018 en hun resultaat 

 
a. Accreditering aanvragen voor de Lagere School; 

b. Fondsenwerven voor de bouw (per fase); 

c. Uitbreiding individuele Sponsor een Kind tot 60;  

d. Onderzoeken of we een ´Children at Risk´- school willen starten.    

e. Fondsenwerving voor de sluiting van het budget 2019.  

 

A. Accreditering aanvragen voor de Lagere School 

Dit doel hebben we helaas tijdelijk moeten parkeren. Voor het aanvragen mochten we 
niet gebruik maken van dezelfde directrice van de kleuterschool, omdat de fysieke staat 
van de kleuterschool en de lagere school gescheiden wordt door een straat. Hierdoor zou 
er een nieuwe directeur moeten worden aangetrokken, waar ten eerste geen budget voor 
is. En ten tweede, zodra we het gebouw hebben, zal kleuterschool en lagere school onder 
één dak vallen, waardoor we wel gebruik mogen maken van dezelfde directrice.  

B. Fondsenwerven voor de bouw 

Door de enorme vertraging in het afmaken van het definitieve bouwplan, kon er geen 
goede kostenindicatie gemaakt worden en hierdoor ook weinig fondsenwerving. Eind 
2018 was het saldo 6.812,32 Euro.    

C. Uitbreiding individuele Sponsor een Kind tot 60 

De totale sponsoring voor 2018 voor 60 is wel gerealiseerd, maar hiervan waren er 47 

individuele sponsors en een grotere sponsor die 12 kinderen voor een jaar heeft 

gesponsord. Voor 2019 staan er enkele specifieke acties gepland om dit getal uit te 

breiden.  

D. Onderzoeken of we een ´children at risk´-school willen starten 

Dit jaar hebben we diverse besprekingen gehad met een team uit Brazilië, geleid door een 

Nederlands echtpaar, de familie Lukasse. Deze zijn gespecialiseerd in de ´CAR´-school. We 

zijn overeengekomen dat we in 2019 een ´CAR´-seminar zullen houden van een week. In 

juni 2020 zal vervolgens de ´CAR´-school van start gaan; een interne training van 5 

maanden voor mensen die met kinderen werken.    

E. Fondsenwerving voor de sluiting van het budget 2019 

Ze zeggen wel eens: het is niet gezond als je niets meer te wensen hebt. Gelukkig hebben 

we zo´n 90% gedekt met inkomsten en commitments voor dit jaar. De reden waarom het 

niet volledig gedekt kon worden heeft te maken met de verplichte loonsverhogingen van 

de staf en nieuwe staf voor de lagere school.  



Doelen 2019 
Onze ervaring is dat er gedurende het jaar altijd nog de nodige doelen bij zullen komen. 

Voor nu zijn de doelen als volgt: 

a. Seminar CAR; 

b. Uitbreiding individuele Sponsor een Kind tot 60;  

c. Fondsenwerving voor de nieuwbouw;    

d. Verdubbeling van het kerkbezoek.  

  



Financieel jaarverslag 

De begunstigden van stichting Shailoh zijn voor het jaar 2017 geweest: 

• Jordi en Ria Bosch 

• Brazos Abiertos  

Het volgende overzicht geeft de financiële verantwoording weer: 

Beginsaldo per 1 januari € 82.836,26 

Saldo per 31 december € 64.806,79 

2018 inkomsten uitgaven 

Stichting Shailoh 
 

126.094,85 
 

144.124,32 

Onderverdeeld in de volgende kostenplaatsen: 

Jordi en Ria  

Beginsaldo 17.919,51 

Inkomsten 40.266,20 

Uitgaven 32.480,00 

Eindsaldo 25.705,71 

 

 

2017 Totale inkomsten Uitgaven 

Stichting Shailoh € 115.810,87 € 82.373,70 

Onderverdeeld in:     

Jordi en Ria € 36.962,59 € 29.615,74 

Brazos abiertos € 83.637,28 € 57.546,96 

 

  

Brazos Abiertos  

Beginsaldo 64.916,75 

Inkomsten 87.669,12 

Uitgaven 113.484,79 

Eindsaldo 39.101,08 



Conclusies 
 

We zien een blijvende groei aan inkomsten, maar afgelopen jaar is er meer uitgegeven 
dan er binnenkwam. Nu was er genoeg saldo om dit op te vangen, maar het geeft wel aan 
dat er het komende jaar meer fondsen geworven moet worden.  
 
We hopen dat met de geplande reizen in 2019 naar Amerika en Nederland een goede 
impuls gegeven zal worden.  
  
 

Prognose voor 2019 

 

Er zal flink de handen uit de mouwen gestoken moeten worden. Sommige fondsen, waar 

we de afgelopen jaren geld van mochten zijn op en er zijn geen nieuwe fondsen 

bijgekomen.  

Nieuwe netwerken, nieuwe relatie´s, maar het is uiteindelijk God die het zegent. Laten we 

daar dan ook vooral onze hoop op gevestigd houden!  

Aan Hem alle eer!  

  

 

 


