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Een woord van de voorzitter 

 
Het jaar 2019 was wederom een jaar met veel beweging. Er vonden op verschillende 
terreinen verandering plaats. Op sommige momenten was dit een heuse les in 
‘omdenken’. Zo hebben we in 2018 gemeld dat alle plannen rondom de nieuwbouw klaar 
waren, echter bleken de beraamde bouwkosten door de instabiele bouwgrond zo hoog te 
zijn dat de haalbaarheid ernstig in twijfel kwam. Gelukkig diende zich een mooi aanbod 
waardoor de nieuwbouwplannen een behoorlijk andere wending kreeg. In het verdere 
verslag kunt u lezen wat dat precies is. 
 
Gelukkig kregen niet alle plannen een andere wending. Sommige dingen die op de agenda 
stonden gingen gewoon volgens plan door. Daarbij valt te denken aan het Seminar 
Children At Risk. Het bleek een groot succes waarin veel geleerd werd door zowel de 
bezoeker als voor de organisatie. Als bestuur hebben wij daar weinig bemoeienis in gehad. 
Het geheel werd lokaal opgepakt en uitgevoerd met een mooi resultaat. 
 
Als bestuur komen we iedere zes weken bij elkaar (afwisselend live en digitaal). Op deze 

vergader momenten hebben we ook contact met Ria en/of Jordi om te horen wat er in het 

project speelt en hoe het met hen als gezin gaat. Dit zijn fijne momenten waarin gedeeld 

kan worden wat er leeft. Als bestuur voelen we ons verantwoordelijk voor het wel en wee. 

De vraag welke behoeftes er zijn komt dan ook altijd aan bod. Uiteraard kunnen we niet 

alles doen of oplossen. Soms bieden we alleen een luisterend oor of steun in gebed. 

Naast het wel en wee, praktische vragen et cetera houden we ons ook bezig met de 

financiën. Op verschillende manieren komt er financiële steun binnen. Hierbij denken wij 

aan een grote groep trouwe donateurs (kerken en particulieren) waar wij ontzettend 

dankbaar voor zijn. Maar ook fondsen die het project met mooie bijdragen (soms al 

jarenlang) steunen. Voor iedere steun in welke vorm dan ook is veel dankbaarheid. 

Mocht u het leuk vinden om ons te helpen binnen het bestuur of mogelijk creatieve 

ideeën hebben om Ria en Jordi te helpen dan horen wij het graag! 
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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.  

Uitvoering  

In Brazos Abiertos werden afgelopen jaar 60 kinderen in de kleuterschool ontvangen, 40 
kinderen in onze lagere school en ruim 60 oudere kinderen in de programma´s, als 
huiswerkbegeleiding en preventiewerk onder tieners. 
Allen komen uit de omringende sloppenwijken.  
Er worden bij hen belangrijke fundamenten geplaatst, die hen zal helpen in de rest van 
hun leven.  Het christelijk geloof vormt hierin de bron, van waaruit dit fundament wordt 
geplaatst.   
Een waarde die uitspringt is: JA..IK KAN HET... Hierin leren we het kind (en hun familie) te 
breken met het fatalistische armoede-denken tot een overtuiging dat alles mogelijk is.  
 
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 alleen al door de invloed van het kind.  
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Sociaal Jaarverslag 

Doelen 2019 en hun resultaat 
Aan het einde van 2018 zijn de volgende doelen gedefineerd: 
  
a. Seminar Children at Risk (CAR);  

b. Uitbreiding individuele sponsors voor ´Sponsor een Kind´ tot 60;  

c. Fondsenwerving voor de nieuwbouw;  

d. Verdubbeling van het kerkbezoek.  
 
Tevens een follow up over een eerder geformuleerd doel: 

e. Verhuizing van de kleuterschool  

 

Een nieuw doel die zich voordeed gedurende het jaar: 

 

f. Omruilen van het aangekochte terrein 

 

A. Seminar Children at Risk (CAR) 

Van 19 tot en met 24 augustus heeft er een seminar plaatsgevonden met als onderwerp 
´Children at Risk´. Het was een succesvol seminar, waarin ook relatie´s gelegd zijn voor de 
toekomstige Children at Risk-school. Dit is een intensieve school van 5 maanden, waarin 
de studenten op de basis wonen en studeren.   
Er was veel interesse en zal zeker herhaald gaan worden. Wel is afgesproken dat er meer 
vaste stafleden nodig zijn om een volledige school te kunnen draaien.  

B. Uitbreiding individuele sponsors voor ´Sponsor een Kind´ tot 60  

We zijn dankbaar om mee te delen dat het doel van 60 is behaald.  

C. Fondsenwerving voor de nieuwbouw 

De fondsenwerving is een enorme klus gebleken. Dit had met name te maken met de 

vertraging van het ontwikkelen van de plattegronden en de daarbij behorende 

kostenberekening. Er werd al snel duidelijk dat de kosten bijzonder hoog waren vanwege 

de onstabiele ondergrond. Toen er vervolgens een andere aanbieding zich aanbood, 

konden de plannen weer opnieuw gemaakt worden. Dit wordt bij het toegevoegde doel 

verder toegelicht.     
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D. Verdubbeling van het kerkbezoek 

Met name in het 3e kwartaal van de het jaar, begon het kerkbezoek toe te nemen. Dit had 

te maken met het besluit aan het begin van het jaar om de structuur van het leiderschap 

te verbreden met een oudstenraad. Leiderschap werd nu overgedragen aan meer 

mensen. Gezien er tot eind 2019 geen exact ledenregister is gemaakt, is het moeilijk te 

bepalen of het doel is behaald. Er was wel degelijk een stiijging zichtbaar en werden 

ongeveer 40 volwassen geteld met dezelfde hoeveelheid kinderen.  

E. Verhuizing van de kleuterschool 

Er zijn dit jaar duidelijke afspraken gemaakt met de leiding van de gemeenschap. Hierin is 

afgesproken dat we niet eerder hoeven te verhuizen totdat de nieuwbouw af is. Nu gaat 

men er wel vanuit dat dit niet nog jaren gaat duren, maar we hebben in ieder geval weer 

even speelruimte voor de komende paar jaar.  

F. Omruilen van het aangekochte terrein 

Eén van de belangrijkste stappen die we hebben kunnen realiseren is de ruil van het 

aangekochte terrein. De bouwplannen voor het eerste terrein waren in principe klaar, 

maar de bouwkosten waren astronomisch hoog. Dit kwam, omdat de ondergrond uit 30 

meter bouwafval bestond en daardoor het fundament extra stevig moest zijn. We kregen 

de mogelijkheid om het terrein te wisselen met een centraal gelegen terrein. Dit terrein 

bestaat uit vaste grond en is daarnaast 240m2 groter dan de vorige. Wel moest hiervoor 

een bedrag betaald worden en alle kosten voor het wijzigen van de tekeningen van de 

kavelverdelingen.  

De nieuwe bouwkosten zouden enorm dalen en er zou zelfs een verdieping minder nodig 

zijn om te bouwen.  
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Doelen 2020 
Onze ervaring is dat er gedurende het jaar altijd nog de nodige doelen bij zullen komen. 

Voor nu zijn de doelen als volgt: 

a. Groei in de structuur van de school; 

b. Fondsenwerven voor de bouw (per fase); 

c. Onderzoek naar overheidssteun voor het personeel;  

d. Groei van individuele kindsponsors;     

e. Stabiele groei en opleiden van nieuwe leiders in de kerk.  

Toelichting doelen 
De school wordt steeds groter en vereist een goede structuur voor wat betreft leerwijze, 

handelswijzen bij incidenten, maar ook arbeidsvoorwaarden en vrijwilligerswerk.  

We geloven dat God hierin een enorm wonder gaat doen. Hierbij weten we wel dat wij 

vervolgens niet achteruit moeten gaan zitten. Door onze ervaring weten wij dat God grote 

dingen doet, terwijl je wandelt. We zien er erg naar uit! 

Voor de stabiliteit van de school zou het erg prettig zijn als er vaste ondersteuning vanuit 

de overheid zou komen. Kindsponsors dekken niet de kosten van klassenassistentes, 

kantoorpersoneel of directie, enkel de lerares tot op zekere hoogte.  

Wel zijn er nog veel kindsponsors nodig en willen dit overal bekend gaan maken.  

De kerk is uiteindelijk het orgaan, van waaruit diverse bedieningen aangestuurd gaan 

worden. Deze moet dan ook groeien, niet alleen in aantal, maar ook in leiderschap. We 

willen dus veel tijd investeren in het coachen van nieuwe leiders.  
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Financieel jaarverslag 

De begunstigden van stichting Shailoh in het jaar 2019 waren: 

• Familie Jordi en Ria Bosch 

Familie Bosch is voor hun gezinsinkomen grotendeels afhankelijk van de giften die 

zij via Stichting Shailoh ontvangen.  

• Brazos Abiertos  

Dit betreft alle inkomsten voor de sponsorkinderen en algemene giften voor 

Brazos Abiertos. 

Het volgende overzicht geeft de financiële verantwoording weer voor 2019: 

  2019 

  Familie Bosch Brazos Abiertos Totaal 

Beginsaldo  €   25.705,71   €      39.101,08   €    64.806,79  

Inkomsten  €   38.795,22   €      62.508,73   €  101.303,95  

Uitgaven  €  -45.905,99   €     -87.522,17   € -133.428,16  

Totaal mutaties  €    -7.110,77   €     -25.013,44   €   -32.124,21  

Eindsaldo  €   18.594,94   €      14.087,64   €    32.682,58  

 

En ter vergelijking dezelfde gegevens uit 2018: 

  2018 

  Familie Bosch Brazos Abiertos Totaal 

Beginsaldo  €   17.919,51   €      64.916,75   €    82.836,26  

Inkomsten  €   40.266,20   €      87.669,12   €  127.935,32  

Uitgaven  €  -32.480,00   €   -113.484,79   € -145.964,79  

Totaal mutaties  €     7.786,20   €     -25.815,67   €   -18.029,47  

Eindsaldo  €   25.705,71   €      39.101,08   €    64.806,79  

 

In 2019 zijn door verschillende oorzaken de inkomsten iets teruggelopen ten opzichte van 2018. 

Het werk in Peru neemt echter alleen maar toe, en elke euro is daarom zeer welkom.  

We hopen en bidden dat het verlof van December 2019-Februari 2020 een nieuwe impuls zal 

geven aan de ondersteuning. Ook zijn/worden de plannen voor nieuwbouw steeds concreter. Ook 

hiervoor worden fondsen gezocht.  

 

 


