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‘Maar gelukkig bleven de sponsors trouw…’

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Shailoh.
Wat een jaar hebben we achter de rug….. Er zullen vele organisaties, bedrijven maar ook personen in gedachten starten met deze zin als ze een terugblik hebben op het
jaar 2020. En zelfs als ik er langer over nadenk dan blijft de start bij deze zin en is het daarna even stil.
Het jaar 2020 was bij de start niet veel anders dan andere jaren, behalve dan dat we met veel plezier de familie Bosch in Nederland konden ontvangen. Er werd met veel
enthousiasme door Ria en Jordi presentaties gegeven in kerken, ontmoetingen geregeld met donateurs, vrienden, familie en iedereen die graag wilde horen wat Stichting
Shailoh doet en betekend voor de mensen in de sloppenwijk waar Ria en Jordi werkzaam zijn.
Kort na vertrek van familie Bosch werd de wereld al snel anders. We kregen te maken met het Covid-19 virus waardoor iedereen voor nieuwe uitdagingen in het dagelijkse
leven kwam te staan. Ook met onze Stichting Shailoh ervaarden wij de gevolgen hiervan. Er konden geen presentaties meer plaatsvinden en verkoop mogelijkheden zoals
op markten en in kerken lukten niet meer. Even waren we bang voor de economische gevolgen hiervan, maar gelukkig bleken de sponsoren trouw en ruimhartig te geven
waardoor Ria en Jordi het werk bij Brazos Abiertos op volle kracht voort konden zetten……op een geheel andere manier dan alle voorgaande jaren! En ondanks alle
spanning en onzekerheden waarmee iedereen te maken had bleken er ook deuren geopend te worden. Er werden vele mensen op een andere manier geholpen waardoor
een grote groep bereikt kon worden die eerder niet open stond voor ontmoeting.
Wij willen dan ook iedereen hartelijk voor alle inzet en steun!
Namens het bestuur
Dianne van Duuren
voorzitter
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1.Organisatie
Stichting Shailoh
Stichting Shailoh is een stichting naar Nederlands recht die in 2003 is opgericht door Jordi Bosch.
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 is.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• Het ondersteunen en/of organiseren van projecten die direct of indirect bijdragen aan de verbetering van de situatie van
kinderen in nood;
• het ondersteunen van mensen die zich inzetten om de situatie van kinderen in nood te bevorderen;
• het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Vanuit deze breed geformuleerde doelstelling zijn in de loop der tijd verschillende projecten ondersteund. Sinds het ontstaan van de
Peruaanse Stichting Brazos Abiertos heeft het doel van Stichting Shailoh concreet vorm gekregen in de ondersteuning van Stichting Brazos Abiertos.
Stichting Shailoh is dus de fondsenwervende organisatie van de Peruaanse Stichting Brazos Abiertos, welke onder Nederlandse leiding staat.
De giften die Stichting Shailoh ontvangt worden aangewend om te voorzien in het gezinsinkomen van de familie Bosch, voor het mede-mogelijk maken dat kinderen de
school van Brazos Abiertos kunnen bezoeken (project sponsorkinderen) en voor overige activiteiten van Brazos Abiertos.
Beide stichtingen staan hierdoor nauw met elkaar in contact, ontwikkelen in overleg het beleidsplan en zijn daardoor op dit moment onlosmakelijk met elkaar verboden.
Uiteindelijke doelstelling daarbij is wel dat Stichting Brazos Abiertos een zelfstandig opererende Stichting zal worden. Dit is echter een lange termijn doelstelling!
Het bestuur van Stichting Shailoh bestond in 2020 uit de volgende personen:
• Dianne van Duuren, voorzitter
• Christien van Wageningen, secretaris
• Maurits Scholten, penningmeester
• Jordi Bosch, lid
Stichting Shailoh is erkend als ‘Algemeen nut beogende instelling’ (ANBI), hetgeen betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar kunnen zijn voor de inkomsten- of
vennootschapsbelasting, onder de voorwaarden die de Nederlandse belastingdienst daaraan stelt.
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Brazos Abiertos
Brazos Abiertos (Spaans voor ‘open armen’) is een bediening van Jeugd met een Opdracht in Lima, Peru. Brazos Abiertos is opgericht in 2011 door Jordi en Ria Bosch en
staat sindsdien onder hun leiding. Brazos Abiertos is actief in de wijk Nueva Juventud. In deze sloppenwijk wonen meer dan tienduizend mensen in (zeer) erbarmelijke
omstandigheden.
Brazos Abiertos biedt allerlei activiteiten aan die gericht zijn op het herstel van familie en gezin. Om aan de nood van de opgroeiende kinderen tegemoet te komen, is er
een school opgericht. Daarnaast worden activiteiten als huiswerkbegeleiding, tiener-, vrouwen- en mannenactiviteiten aangeboden en is er een kerk opgericht. In elke
activiteit die aangeboden wordt, ligt de focus op het toerusten van families en hen onder de vleugels van God brengen. Zo wordt er integraal hulp geboden aan degenen die
in deze wijk leven en opgroeien.
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2.Jaarverslag Stichting Shailoh
Het jaar begon mooi en onbezorgd. Jordi, Ria en de kinderen waren op verlof bij ons in Nederland. Er waren vele ontmoetingen met hun trouwe achterban,
maar troffen ook veel nieuwe mensen die geraakt werden door de verhalen die zij hoorden. Er kwamen nieuwe sponsoren bij die enthousiast een kindje
uitzochten die ze voor langere tijd wilde sponsoren. Dat was erg welkom! De school en ook alle andere programma’s groeien jaarlijks gestaag door en
daarmee ook de kosten. En zeg nu zelf hoe leuk is om ook via een sponsorkindje betrokken te zijn.
Half februari werd er teruggevlogen naar Peru. Opnieuw vol frisse moed en een koffer vol prachtige herinneringen. Er was energie opgedaan om te starten
met het nieuwe schooljaar (ter info: in Lima is het dan hoogzomer en starten de scholen in maart met een nieuw schooljaar), nog niet wetend dat het jaar zo
anders zou worden. Ook Peru werd al snel getroffen met Covid-19 en daar waar wij nog aardig wat vrijheden hadden ging Peru direct in een harde
lockdown. De scholen sloten en op straat komen mocht alleen met een werkgeversverklaring voor essentiële beroepen. Dit alles had grote gevolgen voor de
mensen in de sloppenwijk. Veelal werkt deze groep mensen op straat met verkoop, hierdoor bevroren inkomsten en voorzieningen vanuit de regering
waren er zeer beperkt. Ook voor de schoolkinderen waren de gevolgen groot, school op afstand via internet is niet mogelijk zonder voorzieningen als een
laptop maar een goede tafel met stoel om aan te zitten is vaak ook iets wat ontbreek. Binnen Brazos Abiertos werd snel geschakeld, mensen die honger
hadden omdat er echt geen geld was om eten te kopen kregen voedselpakketten aangereikt en voor de kinderen werd online lesgegeven (soms via een
telefoon waarbij kinderen uit één gezin om de beurt moesten doen) of als het echt niet anders kon (wat vaak het geval was) via stencils die wekelijks
opgehaald en ingeleverd konden worden.
Al bij al werd er flink geschakeld en gezocht naar mogelijkheden. En dat leverde zijn vruchten op! Er werd Zegen
ervaren. Mensen werden veelvuldig bezocht en voorzien van gezond en voedzaam eten, blijdschap en dankbaarheid
werd ervaren. Ook de psychische noden konden besproken worden met een luisterend oor en met gevouwen
handen. De kerk ging ook online en niet eerder waren er zoveel bezoekers geweest……op sommige zondagen meer
dan er ooit in het gebouw hadden gepast. Door al deze activiteiten werden niet alleen de mensen die reeds bekend
waren bij Brazos Abiertos voorzien, maar opende het ook deuren naar mensen die nog onbekend waren of eerder de
deur gesloten lieten.
Niet alleen binnen het werk waren er uitdagingen, maar persoonlijk thuis bij Jordi en Ria ook. Ook daar bleven de
kinderen thuis. School ging online en de kinderen moesten digitaal aan de slag. Anders dan in Nederland mochten
kinderen in Peru niet naar buiten. Het buitenleven speelde zich af in eigen tuin. En gelukkig hebben Jordi en Ria een
leuke binnenplaats c.q. tuin…..maar na maanden het zien van eigen tuin en de omliggende muren voelt deze steeds
kleiner. Na ruim een half jaar kwamen er vrijheden, er kon weer beperkt naar buiten gegaan worden.
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Vanuit Stichting Shailoh ondersteunen wij de familie Bosch in het levensonderhoud, maar ook door contact; morele en geestelijke ondersteunen. Een
praatpaal om even tegen aan te leunen, mee te denken, luisteren en bidden. Wij hebben maandelijks als bestuur contact met elkaar wat afgelopen jaar veel
online heeft plaatsgevonden en door ons allen als erg bemoedigend en waardevol wordt ervaren.
Om alle activiteiten bij Brazos Abiertos te bekostigen zijn er behoorlijk wat inkomsten nodig. In onze ontmoetingen denken we dan ook aktief na over
mogelijkheden om fondsen te werven. Denk daarbij aan het werven van kind sponsoren, benaderen van fondsen en andere stichtingen, contact houden met
de achterban met daarbij zowel kerken als particulieren. Door de gevolgen van corona waren er vanaf maart helaas geen activiteiten meer mogelijk waarbij
anderen konden worden ontmoet. Ondanks dat zijn er gelukkig bijna geen sponsoren afgehaakt en hebben we zelfs nieuwe sponsoren mogen
verwelkomen. Zo zijn er gedurende het verlof van Ria en Jordi ongeveer 15-20 nieuwe kind sponsoren bijgekomen en hebben we gedurende het jaar ook
nieuwe sponsoren mogen verwelkomen, waarbij er ook zijn die zich voor de komende jaren verbonden hebben met een jaarlijkse vaste bijdrage.
Ondanks dat er veel niet kon of anders ging waren er ook zaken die voortgang bleven houden. Zo kon er aan het eind van het jaar gestart worden met het
leggen van het fundament voor de nieuwbouw voor de nieuwe school. Het was een mooie en feestelijke dag en in de hele wijk is zichtbaar dat ondanks alles
het prachtige project Brazos Abiertos in volle gang doorgaan.
En dat geeft hoop en perspectief aan velen in de wijk!
Om op die manier het jaar 2021 in te gaan is een mooi vooruitzicht!
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3.Jaarverslag Brazos Abiertos
Doelen 2020 en hun resultaat
Aan het einde van 2019 zijn de volgende doelen gedefinieerd:
•
•
•
•
•

Groei in de structuur van de school
Fondsenwerven voor de bouw (per fase)
Onderzoek naar overheidssteun voor het personeel
Groei van individuele kindsponsoren
Stabiele groei en opleiden van nieuwe leiders in de kerk

Toelichting doelen
Groei in de structuur van de school
Eind 2019 hebben we afscheid genomen van onze schooldirectrice.
Doordat hierdoor een ‘gat’ de organisatie ontstond is er nagedacht over een andere invulling en structuur binnen Brazos. Abiertos. Met de hulp van
zendelinge Erna Vedder, secretaresse Olga en interim directrice Jenny, is er een betere structuur gekomen in de rolverdeling van taken en de verdere
structuur, zoals contractafwikkeling. De lockdown heeft echter wel de groei in structuur van de dagelijkse gang van zaken in de weg gestaan. Dit hopen we
in 2021 verder op te kunnen oppakken.
Fondsenwerven voor de bouw (per fase)
De fondsenwerving voor de bouw is door de lockdown bijzonder moeilijk geworden. Staalbedrijven en cementbedrijven konden ineens niets meer missen
en vele bedrijven kwamen in de problemen, laat staan dat ze nog geld over hadden voor de bouw. Hier kwam bij dat we ook ineens bijzonder druk werden
met de directe hulpverlening (voedselpakketten, e.d.) en de werving van fondsen voor de schoolboeken, die normaal door eigen activiteiten werden
betaald.
Een enorme hulp kwam van de familie Vedder, die besloot fase 1 voor hun rekening te nemen. Er moest wel behoorlijk wat veranderd worden in de
bouwplannen, omdat we het gekochte terrein hebben kunnen omwisselen voor een beter en groter terrein. Hierdoor moesten plannen weer opnieuw
gemaakt worden. De bouwkosten worden echter enorm gereduceerd vanwege de ondergrond. Deze is bij het nieuwe terrein hard, terwijl het andere terrein
zacht was.
Fase 1 hopen we in april 2021 af te ronden.
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Onderzoek naar overheidssteun voor het personeel
Uit onderzoek is gebleken dat overheidssteun mogelijk is voor privéscholen. De eerste aanvraag is echter afgewezen, vanwege diverse vormfouten. Door het
ontbreken van gekwalificeerd personeel, hebben we nog geen nieuwe aanvraag ingediend. We hopen dit in 2021 weer op te pakken en in te dienen.
Groei van individuele kindsponsoren
We waren enigszins verontrust dat door de lockdown er wellicht diverse sponsors af zouden vallen. Uiteindelijk bleek dit zeer beperkt te zijn.
Jordi en Ria hopen in 2021 naar Nederland en Amerika af te kunnen reizen om een impuls te kunnen geven aan zowel kind sponsoren als de promotie van
het bouwproject.
Stabiele groei en opleiden van nieuwe leiders in de kerk.
Het wordt bijna cliché om dit opnieuw te noemen, maar door de lockdown zijn er behoorlijke veranderingen gebeurd binnen de kerk. Doordat we als kerk
bijzonder actief zijn geweest met huisbezoeken, bidden, voedselpakketten uitdelen, etc., zijn er vele mensen enthousiast geworden over de kerk.
Eind 2019 waren er gemiddeld 30 tot 40 volwassenen in de zondagsdienst. In 2020, waarin we de dienst via Facebook Live aanboden, weten we dat er
gemiddeld 400 gezinnen naar de dienst keken (soms uitschieters naar 700 en 1.000). We hopen dat zodra we weer volledig mogen draaien, deze gezinnen
ook fysiek zullen komen.
De discipelschapstraining voor nieuwe leiders was bijzonder intensief, maar niet zonder vruchten. Bestaande leiders ondergingen bijna wekelijks
persoonlijke coaching en nieuwe leiders een wekelijkse discipelschapscursus via Zoom. Diverse mensen hebben ons verbaasd over hun talenten en
enthousiasme.
Vooral ook bij de tienerjeugd is het enthousiasme om te dienen en te groeien in leiderschap een verrassende ontwikkeling.
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Doelen 2021
De komende doelen (onder voorbehoud) zijn vastgesteld voor 2021:
• Afronden fase 1 constructie en fondsenwerving fase 2
• Groei kindsponsoren
• Administratieve structuur
• Verdubbeling kerkleden
• Evaluatie en verbetering van het doel: ´Herstel van het gezin´
Toelichting doelen
Afronden fase 1 constructie en fondsenwerving fase 2
Het constructieproject is noodzakelijk. Nu al kampen we met ruimte-tekort en de huidige houten bebouwing geeft geen enkel toekomstperspectief
(denkend aan veiligheid, kwaliteit onderwijs, hygiëne en mogelijkheden).
We zetten daarom ook alle zeilen bij om dit project te kunnen realiseren. Jordi en Ria willen hiervoor afreizen naar Nederland en Amerika, maar ook vanuit
Peru bedrijven uitnodigen om hieraan bij te dragen.
Groei kindsponsoren
Ondertussen gaat de groei van het personeel ook door. Inkomen door middel van kindsponsoren is dan ook van essentieel belang. Zonder hen is er ook geen
groei mogelijk.
Administratieve structuur
Binnen de groei moet ook de administratieve cultuur in 2021 gedefinieerd en afgerond zijn. Hier is te denken aan hoe leiderschap wordt verdeeld,
arbeidsvoorwaarden, kostenplaatsverdeling en het vaststellen van vaste budgetten per afdeling. Ook de inkomsten die vanuit Amerika op PayPal
binnenkomen, moeten in de Shailoh-administratie worden opgenomen. Dit is voorheen door Brazos Abiertos zelf geadministreerd. Dit jaar moet dit echter
wel naar Shailoh om eventuele vragen of twijfels te voorkomen.
Verdubbeling kerkleden
We geloven dat we als bediening voortdurend een evangelisch karakter moeten blijven houden. Dit zal zich onder andere uiten in de groei van het aantal
kerkleden. Dit is echter niet absoluut, want veel gezinnen die wij helpen, zijn al lid van een andere kerk. Deze willen we natuurlijk niet roven.

10

Jaarverslag Shailoh 2020
Evaluatie en verbetering van het doel: ´Herstel van het gezin´
En als laatste, ook heel belangrijk, is het tijd dat we onszelf eens goed onder de loep nemen. Zijn we nog steeds actief met ons oorspronkelijke doel bezig? Is
de manier waarop we dit doen effectief? Wat zijn verbeterpunten?

In geloof en vertrouwen gaan we 2021 in!
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4. Jaarrekening 2020 Stichting Shailoh
De jaarrekening 2020 is opgesteld met inachtneming van de Richtlĳn voor de Jaarverslaggeving C2 kleine fondsenwervende organisaties (RvJ C2).
De modellen uit de richtlijn zijn aangepast waar dit het inzicht voor de lezer van deze jaarrekening vergroot.

Balans
Balans per 31 december 2020
(na bestemming van saldo baten en lasten)
31 december 2020

31 december 2019

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
Totaal Activa

€
€

40.956
40.956

€
€

32.683
32.683

PASSIVA
Reserves
Overige reserves
Totaal Passiva

€
€

40.956
40.956

€
€

32.683
32.683
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Toelichting op de balans
Algemeen
Alle bedragen zijn vermeld in euro’s. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Liquide middelen
Stichting Shailoh heeft een rekening courant bij ABN AMRO BANK N.V. Op deze rekening worden alle inkomende gelden ontvangen en hiervandaan worden
alle betalingen en overboekingen gedaan.
Eigen Vermogen
Een overschot of tekort over enig boekjaar wordt door een dotatie aan de overige reserves (bij een positief resultaat) of een onttrekking uit de overige
reserves (bij een negatief resultaat) verrekend. De reserves staan ter beschikking van de uitvoering van de statutaire doelstelling van de stichting.
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Staat van Baten en lasten
Staat van baten en lasten over 2020
2020

2019

Begroting 2021

BATEN
Baten ontvangen uit Nederland
Baten t.b.v. sponsorkinderen
Overige baten ontvangen van particulieren
Baten ontvangen van kerken
Baten ontvangen van andere organisaties zonder winststreven
Opbrengsten uit acties
Subtotaal
Baten ontvangen uit de Verenigde Staten van Amerika
Totale baten

€
€
€
€
€
€
€
€

24.270
44.905
25.911
26.429
2.465
123.980
38.998
162.978

€
€
€
€
€
€
€
€

15.075
35.512
13.387
17.951
1.781
83.706
17.598
101.304

€
€
€
€
€
€
€
€

25.000
45.000
25.000
25.000
500
120.500
40.000
160.500

LASTEN
Besteed aan doelstelling
Overheadkosten
Totale lasten

€
€
€

153.948
756
154.705

€
€
€

132.990
438
133.428

€
€
€

159.000
1.500
160.500

€

8.274

€

-32.124

€

-

€

8.274

€

-32.124

€

-

Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging / onttrekking aan overige reserve
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
Stichting Shailoh ontvangt haar inkomsten uit giften van particulieren, kerken en fondsen.
Stichting Shailoh heeft een grote groep trouwe particuliere gevers, waardoor we al lange tijd ons werk kunnen doen. Ook een aantal kerken verbindt zich al
lange tijd aan de stichting.
Giften van fondsen zijn meestal voor losse projecten, waarbij Stichting Shailoh eenmalig een bedrag ontvangt op basis van een projectaanvraag. Bij een
aantal fondsen is sprake van een langdurige relatie en is het mogelijk om elk jaar een nieuwe projectaanvraag in te dienen.
Buiten Nederland zijn er ook contacten gelegd in de Verenigde Staten van America, waarvandaan ook door Stichting Shailoh giften ontvangen worden ten
bate van Brazos Abiertos.
De baten zijn in 2020 fors hoger dan in 2019, hetgeen ons reden geeft tot dankbaarheid. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
•

Het verlof van familie Bosch in Nederland eind 2019/begin 2020.
Jordi en Ria Bosch zelf zijn onze belangrijkste fondsenwervers, en hun verlof gaf hen de kans om op diverse plekken te vertellen over hun werk.
Contacten met kerken zijn gelegd of versterkt, en er zijn nieuwe sponsoren geworven.

•

De Corona-crisis
De economische impact van de corona-crisis is in Peru, en zeker in de wijk waar Brazos Abiertos werkzaam is, vele malen groter dan de impact in
Nederland.
De nood in Peru heeft ertoe geleid dat een aantal kerken en particuliere sponsoren extra hebben gegeven t.b.v. de door Brazos Abiertos uitgedeelde
voedselpakketten. We zijn dankbaar dat we nog vrijwel niets gemerkt hebben van een negatieve impact van de Corona-crisis op de baten.

Lasten
Het doel van Stichting Shailoh krijgt concreet vorm in de ondersteuning van familie Jordi en Ria Bosch en in de ondersteuning van het project ‘Brazos
Abiertos’ in Lima, waar de familie Bosch leiding aan geeft.
•

Familie Bosch
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Familie Bosch is voor hun gezinsinkomen grotendeels afhankelijk van de giften die zij via Stichting Shailoh ontvangen. Zij krijgen geen inkomen vanuit
Brazos Abiertos. Daarom zien wij het voorzien in hun gezinsinkomen ook als onze eerste verantwoordelijkheid.
Familie Bosch ontvangt naast een maandelijkse toelage voor inkomen en een bescheiden pensioenvoorziening via de stichting ook een
kostenvergoeding voor schoolgeld, ziektekostenpremie en incidenteel additionele kostenvergoeding, bijvoorbeeld voor verlof.
•

Brazos Abiertos
Om de kinderen onderwijs te kunnen laten volgen bij Brazos Abiertos, is er de mogelijkheid om kinderen te sponsoren voor een bedrag van € 50,- per
maand. Per einde 2020 wordt er via Stichting Shailoh voorzien voor 43 sponsorkinderen (einde 2019: 39). Daarnaast ondersteunt Stichting Shailoh ook
het bouwproject van Brazos Abiertos en worden er algemene giften overgemaakt ten bate van Brazos Abiertos.

•

Overheadkosten
De overheadkosten van Stichting Shailoh bestaan uit bankkosten, portokosten, hosting van de website, et cetera.

Specificatie van de lasten, inclusief kostenratio’s:

(alle bedragen in €)
Besteed t.b.v.
familie Bosch
Besteed t.b.v.
Brazos Abiertos
Totaal besteed
aan doelstelling
Overheadkosten
Totale uitgaven

2020

in % van
baten

2019

in % van
baten

41.170

25,3%

45.468

44,9%

112.779

69,2%

87.522

86,4%

153.948

94,5%

132.990

131,3%

756
154.705

0,5%

438
133.428

0,4%

Overige informatie
De bestuursleden van Stichting Shailoh krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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5.Begroting 2021
In lijn met de ontvangsten en uitgaven in 2020 hebben we een begroting voor 2021 opgesteld.
Onzekere factor is hierbij uiteraard de Corona-crisis. Het zou kunnen dat de economische gevolgen hiervan ook negatieve gevolgen zullen hebben op onze
donateurs.
Tegelijk is Brazos Abiertos groeiende. De school groeit, er is geld nodig voor de nieuwbouw, en we weten dat de noodzaak van het werk onverminderd hoog
blijft.
We hopen dan ook van harte dat het ons zal lukken om bij te dragen aan de verder uitbouw van Brazos Abiertos.
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