Jaarverslag 2021
“In ons huis hebben we de gewoonte om met regelmaat op te noemen waar we dankbaar voor zijn.
Adam en Zoë doen mee met deze oefening en het is zo mooi om te horen voor welke dingen zij de
Heere kunnen danken.
Het is voor ons belangrijk om naar de lichtpuntjes te blijven kijken, omdat het zo makkelijk is om
moedeloos te worden als we kijken naar alles rondom ons. Soms vraag ik me af waarom ik me zorgen
maak, want God verandert niet en zal ook nooit veranderen. Hij is een God van wonderen en Hij geeft
ons een belofte in Zijn Woord in Psalm 33 : 18 en 19:
'Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen, om
hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.'
Dit geeft rust en vertrouwen in de toekomst omdat we een Levende God dienen”.
(Citaat van Gijsbertha uit haar nieuwsbrief van 4 november 2021)

De Light for the Children school

In onze jaarverslagen wordt geen verslag gedaan van het reilen en zeilen van de school. Dit komt
omdat deze niet onder de verantwoordelijkheid valt van de Nederlandse, maar van de Namibische
stichting. Het bestuur draagt wel bij aan de exploitatiekosten van de school. Dit is mogelijk, omdat
we giften krijgen, zowel maandelijks als eenmalig, voor speciale projecten en voor het dagelijks
voedsel voor de schoolkinderen. Wij zijn hier onze sponsors heel dankbaar voor. Graag willen we
voor verdere kennisneming van specifieke bedragen verwijzen naar pagina 7 van dit jaarverslag en

naar onze jaarrekening 2021. Ook is het op verzoek mogelijk inzage te krijgen in de jaarstukken van
de Namibische stichting.
Sponsorprogramma
Het aantal sponsorkinderen is dit jaar met 10 gestegen: nu 81
sponsorkinderen t.o.v 71 vorig jaar.
In de loop van het jaar 2021 zijn er 13 nieuwe kinderen bij gekomen,
sommigen begonnen op de kleuterschool en de andere met graad 1, 2
of 3, afhankelijk van hun ontwikkeling. Helaas zijn er ook weer 3
kinderen afgevallen. Dit komt mede omdat sommige kinderen de
structuur en regels op school niet kunnen en willen accepteren. Het
gevolg is dat ze het niet meer naar hun zin hebben en weglopen. Dit
soort situaties zijn heel vervelend, ook voor Jac-Louis en Gijsbertha. Zij
proberen dat te voorkomen door ook met de ouders/verzorgers in
gesprek te gaan.
Het aantal sponsors is ook gestegen ten opzichte van vorig jaar: 53 sponsors t.o.v. vorig jaar 48. Het
is niet altijd mogelijk een nieuw sponsorkind direct te koppelen aan een sponsor. Daarom neemt het
bestuur de betreffende kinderen tijdelijk voor haar rekening.
Het sponsorprogramma in een nieuw jasje
De plannen om het sponsorprogramma anders te organiseren hebben in 2021 vaste vorm gekregen.
Gijsbertha en Jac-Louis staan er niet meer alleen voor om alle kinderen de juiste tijd en aandacht te
geven. De begeleiding van de kinderen gaat nu vooral via mentoren. Er zijn 4 mentoren gevonden die
de juiste eigenschappen lijken te bezitten om kinderen te kunnen begeleiden. Ze komen zelf ook uit
de lokale gemeenschap. Ze variëren in de leeftijd van 21 tot 30 jaar. In de loop van het jaar is één
mentor gestopt.
Elke mentor heeft een paar keer in de week contact met elk kind om te horen hoe het gaat. De
mentor wordt zo een vertrouwenspersoon voor hen. Ook het schoolwerk is een belangrijk onderdeel
van de gesprekken. Jac-Louis en Gijsbertha hebben nauw
contact met de mentoren en via hen horen ze hoe het met
de kinderen gaat. Ze krijgen via hen ook de schoolrapporten. Ook zorgen ze ervoor dat 'hun' kinderen na een
schoolvakantie weer terug gaan naar school.
De mentors organiseren ook de huiswerkklassen en de
zondagse bijeenkomsten (zie volgende paragrafen). Ook
bezoeken de mentors de kinderen thuis en hebben ze
gesprekken met de ouder(s)/ verzorgers.
Elke vrijdagmorgen heeft Jac-Louis een ontmoeting met de
mentors. De mooie dingen en de moeilijke dingen van de afgelopen week passeren de revue. Er
wordt samen gebeden en zo gaan ze weer bemoedigd en geïnspireerd uit elkaar.
Doel van de nieuwe werkwijze: de kinderen helpen hun identiteit te bevestigen en deze te vinden in
een verhouding met God en hen helpen de uitdagingen in hun leven te overwinnen door Gods
genade en hen door moeilijke momenten heen te helpen (‘dragen’) wanneer dat nodig is. Er wordt
zo gebouwd aan een verhouding met elk kind.
Jac-Louis en Gijsbertha blijven op deze manier goed op de hoogte hoe het met elk kind gaat en
kunnen sneller problemen bij de kinderen zien aankomen en hopelijk voorkomen. Ze houden op deze
manier beter overzicht en door deze werkwijze is dit gedeelte van hun werk minder intensief.

Zondagse bijeenkomst met sponsorkinderen en mentors
Elke zondagmiddag komen de sponsorkinderen naar de
zaal van de Light for the Children school, behalve de
kinderen die buiten Gobabis naar school gaan en in een
hostel verblijven. De mentors zijn daar ook aanwezig.
De mentors doen activiteiten met de kinderen: Er
wordt voorgelezen uit een boek dat gaat over het
dagelijks leven mét God, er is een groepsgesprek over
de dagelijkse gebeurtenissen en er worden spelletjes
gedaan. Wanneer er spullen zijn om uit te delen, zoals
schoolspullen en winterkleding etc., gebeurt dat dan
ook. Jac-Louis en Gijsbertha proberen er zelf dan ook te
zijn en nemen deel aan de activiteiten.
Eén keer in de maand komen de ouders/verzorgers van de kinderen ook naar de bijeenkomst toe. Zij
gaan dan onder begeleiding van een mentor met elkaar in gesprek over onderwerpen die de
opvoeding van hun kinderen betreffen.
Sponsor gevonden voor de mentors
De mentors hebben in 2021 voor hun werk een maandelijkse vergoeding gekregen van € 30,00. De
totale kosten van deze vergoeding is betaald door een sponsor.
Huiswerkklassen
Sinds september 2021 krijgen de
sponsorkinderen ook extra
begeleiding bij hun huiswerk. In
de huiswerkklas werkt ieder kind
onder begeleiding van de mentors
aan zijn of haar opdrachten voor
school. Ook krijgen deze kinderen
tussen de middag de dagelijkse
schoolmaaltijd. Het bezoeken van deze huiswerkklas is verplicht en is op
maandag tot en met donderdag van 14.00 – 16.00 uur.

Het Lighthouse
Acht kinderen hebben in het Lighthouse een tijdelijk onderdak
gekregen en een liefdevolle verzorging genoten. Hun jonge
leeftijd varieerde van 4 dagen tot 5 jaar. De langste periode dat
een kind bij Jac-Louis en Gijsbertha verbleef was 6 weken.
Daarnaast hebben ze twee jongens die op de middelbare school
zitten van 18 jaar 4 maanden in huis gehad, zodat zij meer
studie-uren konden maken. De groep gezinnen bij wie de
kinderen uiteindelijk een nieuw thuis vinden, de nieuwe
pleeggezinnen, groeit gestaag. Voor een aantal van deze
gezinnen geldt dat ze voor de extra kosten een financiële ondersteuning krijgen van € 20,- per
maand.

Het financiële aspect van deze woning: De woning is eigendom van een vriend van Jac-Louis en
Gijsbertha. Zij betalen maandelijks huur aan hem. Ze kunnen dit doen met de inkomsten die ze
hebben uit de verhuur van drie appartementen die op hetzelfde erf staan achter de woning.
Het babyluik
In november 2020 brachten Jac-Louis
en Gijsbertha het plan naar buiten
een babyluik bij hun huis te willen laten
plaatsen.
Totale kosten € 1050,00.
In september 2021 kon het plan al
gerealiseerd worden. Met dank aan
alle sponsors.
Ervaringen: Bijna wekelijks wordt Gijsbertha telefonisch benaderd door vrouwen. In veel gevallen
hebben de vrouwen een luisterend oor en advies nodig in hun familiesituatie. De meeste vrouwen
willen het kindje wel zelf houden, maar zien het even niet zitten en bellen dan om hulp. Het is elke
keer weer een gelegenheid om het evangelie met deze vrouwen te delen.
Twee vrouwen heeft Gijsbertha in het ziekenhuis bezocht na de geboorte. Deze vrouwen besloten na
een aantal gesprekken ook hun kindje te houden. Met deze moeders wordt contact onderhouden
door Gijsbertha of een collega.
Tot nu toe is er nog geen kindje in het babyluik gelegd.
Groep van Hoop
Aan het begin van het jaar 2021 is Jac-Louis samen met twee begeleiders begonnen 5 straatkinderen
te begeleiden. Deze kinderen leefden overdag op straat, sliepen bij hun huisje en vroeg in de ochtend
vertrokken ze weer naar het dorp waar ze bedelden en daarmee voldoende geld ‘verdienden’ om
zichzelf in leven te houden. Deze 5 kinderen waren ook verslaafd aan drugs en benzine.
Het begeleiden van deze kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar was een uitdaging. De kinderen zijn
het niet gewend om zich aan afspraken te houden. En mede door hun verslaving was het moeilijk om
hen te bereiken. De kinderen werden elke doordeweekse dag opgezocht, bemoedigd, aandacht
gegeven, samen werden er wat activiteiten gedaan, kleren konden gewassen worden, eten werd er
gedeeld, maar helaas haakten 3 kinderen toch af. Met de 2 kinderen die overbleven is het
programma gestopt, omdat de samenwerking met de begeleider werd beëindigd vanwege
onvoldoende inzet. Er wordt gekeken of in het nieuwe jaar de 2 kinderen in een rehabilitatiecentrum
kunnen worden geplaatst, zodat zij echt kunnen afkicken van hun verslaving.
Het stroopwafelproject
Het stroopwafelproject dat in 2019 startte (zie het betreffende jaarverslag) kwam in 2020 stil te
liggen door de terugval in de toeristenstroom vanwege de lockdownmaatregelen tijdens de
coronapandemie. De garage die was verbouwd tot bakkerij is in 2021 gereed gemaakt voor bewoning
en verhuurd als appartement. De opbrengst hiervan is bestemd voor ds. H. Olwage ten behoeve van
zijn levensonderhoud.
Nieuwe inkomsten genererende activiteiten
Het ontwikkelen van projecten zoals de stroopwafelbakkerij die zowel werkgelegenheid bieden als
geld opleveren, kreeg in de tweede helft van 2020 een nieuwe impuls. Twee nieuwe projecten
kwamen in ontwikkeling: Het aanleggen en onderhouden van groentetuinen en het houden van

slachtkuikens. Helaas moest met het houden van slachtkuikens in 2021 worden gestopt vanwege de
hygiëne: de slachtkuikens werden in een woonbuurt gehouden.
Groentetuinen
De twee groentetuinen voorzien in een grote behoefte. Ze voorzien in groenten voor de dagelijkse
schoolmaaltijd van 250 kinderen.
Eén tuin ligt op het terrein van de Light for the
Children school. De groenten worden op een
biologisch verantwoorde wijze verbouwd. Ook
worden de groenten verkocht aan de lokale
bevolking; groenten voor een betaalbare prijs zijn erg
geliefd!
De tweede tuin is een tuin in een ander gedeelte van
de sloppenwijk. De groenten uit deze tuin worden
verdeeld over verschillende kleuterschooltjes. De
manier van werken is hier vooral gericht op educatie
van de lokale bevolking. Het bijbrengen van kennis
en het ontwikkelen van vaardigheden staat hier
centraal.
Registratie als maatschappelijk werker
In het afgelopen jaar heeft Gijsbertha haar pogingen om haar registratie als maatschappelijke werker
in Namibië rond te krijgen voortgezet. Maar helaas nog steeds zonder het gewenste resultaat. Ze is al
zover dat ze alleen nog een soort examen af moet leggen bij een professor in Windhoek. Gijsbertha
heeft in Nederland haar HBO-studie MWD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) behaald en
zou dus op grond van dat diploma deze registratie kunnen krijgen. Maar heel gemakkelijk gaat dit
niet. De ambtelijke molens draaien wel heel langzaam.

Activiteiten in Nederland
De verlofperiode
De verlofperiode van Jac-Louis en Gijsbertha is wel een hoogtepunt in 2021 dat we graag in
herinnering roepen. Wat was dit een mooie tijd. Wat hebben ze heerlijk genoten in hun prachtige
huis met zo'n geweldig grote tuin. Wat is er genoten van de actiedag op zaterdag 3 juli waar familie,
vrienden, sponsors en belangstellenden aanwezig waren om te komen 'happen en trappen' en waar
iedereen in de gelegenheid was om de 'Namibiërs' in levenden lijve te ontmoeten.
En wat viel de opbrengst van die dag mee: € 1495,00!!

Jaarrekening 2021
De jaarrekening 2021 is opgesteld door onze penningmeester en is dit jaar voor het eerst ter controle
voorgelegd aan een kascommissie. De kascommissieleden waren mevrouw J.W. van Ginkel en de
heer D. Marchal. In hun verklaring gedateerd op 14-02-2022 verklaren zij alle stukken en bescheiden,
betrekking hebbende op de exploitatie over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
en de balans per 31 december 2021 van de Stichting Light for the Children Nederland, p/a Spikhorst
5, 3927 DC Renswoude, te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie adviseert
de vergadering het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
Uitleg bij de jaarrekening
1. Toelichting op Rekening
baten en lasten
De inkomsten zijn ten opzichte
van 2020 meer dan verdubbeld.
Dit zien we met name bij de
posten: Sponsorbijdragen
kinderen en mentoren,
Veldwerkers, Lighthouse en
Light for the Children Namibië. De reden hiervoor is dat er veel en grote donaties zijn binnen
gekomen, veelal met een van de bovengenoemde bestemmingen. In een aantal gevallen heeft het
bestuur bij donateurs, al of niet schriftelijk, een specifiek verzoek ingediend. In de volgende
paragraaf treft u een beperkte uitwerking hiervan aan.

De inkomsten voor Queen Sophia zijn daarentegen erg teruggelopen. Dit komt omdat de sponsors
voor dit op zichzelf staande project om allerlei redenen gestopt zijn met doneren. Het saldo van
€ 916,00 per 31-12-2021 zal in 2022 ‘opgebruikt’ worden voor dit project en daarmee zal het in 2022
beëindigd worden.
2. Bijzondere donaties
Het afgelopen jaar zijn we als bestuur verblijd met een aantal bijzondere donaties. Zonder tekort te
willen doen aan de overige donateurs, vermelden we de volgende donaties specifiek:
·
Een donatie van € 25.000 van Stichting Verburgfonds voor een multifunctioneel gebouw voor
kerk, school en vergaderruimten voor de Bushmangemeenschap in Gobabis.
·
Een maandelijkse donatie van € 1.500, bestemd voor voedsel voor de schoolkinderen en
ondersteuning van de veldwerkers en ds. H. Olwage.
·
Een donatie van € 3.440, bestemd voor de mentors (€ 1.440), de Groep Vallen en opstaan (€
500), het tuinproject (€ 500) en onderhoud van de auto van de veldwerkers (€ 1.000).
·
Een donatie van € 3.000 voor de veldwerkers.
·
Een donatie van € 2.000 van Stichting De Eekhorst voor de studie van een leerkracht van de
school.
·
Donaties van € 1.000 (jaarlijks) en € 800 (eenmalig) voor universitaire studies van
sponsorkinderen.
3. Ondersteuning van de Namibische stichting (LftcNA)
Zoals vastgelegd in de statuten geven we de Namibische stichting ook rechtstreeks onze financiële
steun. Vanwege de vele donaties dit jaar die rechtstreeks naar Namibië gingen (€ 32.500,00) hebben
we als bestuur dit keer afgezien van deze extra ondersteuning.
Mailing verstuurd aan diverse diaconieën
In de laatste maanden van het jaar 2020 zijn er brieven verstuurd naar een aantal diaconieën met de
vraag of zij ons door middel van een gift of een collecte willen steunen. Van de Hervormde gemeente
van Ederveen en Barneveld hebben we in 2021 respectievelijk ontvangen: € 547,00 en € 2000,00 en
van één gemeente waarvan de herkomst van de gift niet kon worden getraceerd kregen we €
1148,00.
Collecte op de biddag Hervormde gemeente Renswoude
Op 10 maart was er in de Hervormde gemeente in Renswoude
een collecte voor Light for the Children. De opbrengst was €
1.796,75.
Publiciteit
Het afgelopen jaar heeft er in verband met de actiedag en de
online collecte een artikel gestaan in: Dorp- en Streeknieuws en in
de kerkbode De Vijf gemeenten. Ook hebben we weer artikeltjes
kunnen plaatsen in de Heraut. Via bemiddeling van de heer W.
van Ginkel was dit mogelijk. Ook konden we via hem kosteloos in
de Heraut een paginagrote advertentie plaatsen voor beide
activiteiten.
Ook zijn er weer regelmatig nieuwsbrieven verschenen. Deze zijn
verstuurd via MailChimp naar sponsoren, familie en vrienden.
Vier nieuwsbrieven verschenen er van Jac-Louis en Gijsbertha en
twee van het bestuur. Alle zijn ook geplaatst op de website.

Website
Vanwege problemen met de hosting in Namibië van onze website is in 2021 de overstap gemaakt
naar Nederlandse hosting en is een nieuwe website gebouwd in de web-omgeving van Jouwweb.nl.
I.v.m bovengenoemde problemen was de bestaande domeinnaam (www.lightforthechildren.nl) niet
meer bruikbaar. Daarom is gekozen voor: www.lightforthechildrennederland.nl met het bijbehorend
e-mailadres: info@lightforthechildrennederland.nl

De nieuwe website heeft ook de mogelijkheid een webshop te gebruiken. Vorig jaar hebben we hier
twee keer gebruik van gemaakt: voor de actiedag en voor de bakmixenactie.
Het werk dat voortvloeide uit bovenstaande veranderingen is door een van de bestuursleden
opgepakt en heeft zodoende geen extra geld gekost.

Fondsenwervingscommissie
Uitbreiding commissie
Bestuurslid Maartje Burger is dit jaar ook in de FWC gekomen. Er ware diverse oproepen voor
vrijwilligers geplaatst, maar zonder resultaat. We zijn blij dat Maartje nu helpt.
Vergaderingen
De fondsenwervingscommissie kwam drie keer bij elkaar.

Activiteiten
Lente-actie
De Lente-actie was een succes. Dit keer had onze
Fondsenwervingscommissie meer producten in de aanbieding:
allerlei soorten bakmixen van de Bakzolder, krentenbroden,
rollades/smikkelkippen en eieren in een wekpot. De afname was
groot. En de opbrengst fantastisch: € 1.920,00
De hap- en trap actiedag
Veel werk is hiervoor verzet. Een prachtige fietstocht was er
uitgestippeld in twee varianten. Met op drie locaties onderweg
iets te eten en te drinken. Het startpunt was op camping De
Kleine Weide op Biesbosserweg 19 onder het genot van koffie,
thee of fris en een stuk appelgebak. En het eindpunt op
Biesbosserweg 12 op het grote grasveld met een ontmoeting
met Jac-Louis en Gijsbertha met Adam en Zoë. Waarbij ook weer
wat te eten en te drinken mogelijk was.

De bakmixenactie
In het najaar werd er weer een bakmixenactie georganiseerd. Er werden 90 bestellingen gedaan van
bij elkaar 410 bakmixen. Dit leverde het prachtige bedrag op van € 497,00.
Online collecte
In december is er weer een online collecte georganiseerd. De totale opbrengst was € 2756,66.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde vier keer. In februari, april, september en november.
Bijzondere besluiten:
1. De verlofperiode voor Jac-Louis en Gijsbertha wil het bestuur stellen op één keer per twee jaar. En
indien dat mogelijk is voor een langere periode – er wordt gedacht aan 3 maanden.
2. Het bestuur heeft een bedrag vastgesteld van € 4000,00 als buffer voor tickets bij onvoorziene
gebeurtenissen. Het gaat om 4 retourtickets en verblijf in Nederland.
3. Per 1 september is gestart met de betaling van een halfjaarlijks voorschot van € 2000,00 voor de
uitgaven die Jac-Louis en Gijsbertha kunnen doen naar eigen inzicht. Elk half jaar sturen ze een
verantwoording van het bestede geld.
4. Alle autokosten van de auto van Jac-Louis komen voor rekening van het bestuur.
5. Per 1 oktober is het bedrag van levensonderhoud voor Jac-Louis en Gijsbertha verhoogd naar
€ 1.500,00 per maand en het bedrag voor Lighthousekosten is vastgesteld op € 250,00 per maand.
6. Ten aanzien van de verhouding tussen onze stichting en de Namibische stichting is uitgesproken
dat onze eerste prioriteit ligt bij het werk van Gijsbertha en Jac-louis in Gobabis. Grotere doelen van
de Namibische stichting willen we steunen door sponsors te (helpen) vinden.
7. Per 1 januari 2022 zal de penningmeester € 100,00 per maand reserveren voor pensioenopbouw
voor Jac-Louis en Gijsbertha.
_________________

Queen Sophia
Queen Sophia is een op zichzelf staand project. Middels een speciale bankrekening is dit project
gescheiden van Light for the Children. Het is een aflopend project dat in 2022 stopt.

Tot slot
Terug naar de inleiding. Gijsbertha schreef: “Soms vraag ik me af waarom ik me zorgen maak, want
God verandert niet en zal ook nooit veranderen. Hij is een God van wonderen en Hij geeft ons een
belofte in Zijn Woord in Psalm 33 : 18 en 19”.
Zullen wij het (als bestuur) Gijsbertha ook maar niet nazeggen als we terugkijken op het afgelopen
jaar: Waarom hebben we ons zorgen gemaakt? Hij is toch een God van wonderen?
'Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen, om
hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.'
Dit geeft rust en vertrouwen in de toekomst omdat we een Levende God dienen”.

Dankjewel Jac-Louis en Gijsbertha voor al het werk dat jullie deden in 2021.
Dank u wel sponsoren
voor uw gebed
en uw financiële bijdragen.

Dank U wel Vader in de Hemel,
U redde kinderen en U bracht volwassenen tot inkeer,
U gaf kracht en wijsheid
elke keer weer opnieuw
in Namibië en in Nederland!

Renswoude, 31 mei 2022

