Jaarverslag 2018
“Samen bezoeken we een jongen van 10 jaar oud. Hij zit op de grond, want lopen of staan
kan hij niet, maar wat een heldere ogen en wat een stralende glimlach heeft hij. Wanneer hij
bij ons vertrek onze auto voorbij ziet rijden, draait hij zijn gezicht en kijkt ons na tot wij uit
zijn blikveld verdwenen zijn. Even gaat zijn handje omhoog en zwaait hij.
Er is geen vorm van hulpverlening voor deze jongen in Gobabis beschikbaar … als er niks
verandert zit hij over 10 jaar op dezelfde manier, op dezelfde plek, met dezelfde prachtige
glimlach?!
HELP! In ons voelen we een schreeuw omhoog: Vader, help ons! Geef ons wijsheid, de juiste
gedachten en woorden, de juiste daden, de juiste middelen, zodat we kunnen doen wat U
wilt dat we doen.”
(Einde citaat uit de nieuwsbrief van april 2018 van Jac-Louis en Gijsbertha.)
Hoe bijzonder is het dit jaarverslag te kunnen beginnen met de mededeling dat er voor deze
jongen hulp is gekomen. Een fysiotherapeut uit Winkhoek gaat hem een beenspalk aan
meten en hem dan d.m.v. intensieve fysiotherapie weer leren lopen. Financieel wordt dit
alles mogelijk gemaakt door de werkgroep Samen Uniek van de Hervormde Gemeente
Barneveld.
Het Lighthouse
2018 is het jaar waarin de droom van Jac-Louis en Gijsbertha werkelijkheid werd. Een
prachtig ruim huis kon in januari worden gehuurd. Helaas kwam halverwege het jaar al de
aankondiging van de eigenaar dat de woning zou worden verkocht met de toezegging dat
J&G het eerste recht van koop hadden. Een oproep werd gedaan aan de achterban. In
november werd een bevriende relatie bereid gevonden het pand te kopen.
In het afgelopen jaar werden 14 kinderen opgevangen in leeftijd variërend van drie dagen
tot en met zeventien jaar. Van deze kinderen zijn er twee die een vast verblijf bij J&G hebben
gekregen: Zoë, een meisje van acht dagen dat hun tweede adoptiekindje is geworden en een meisje
van zeventien jaar. Voor twaalf kinderen is een veilig opvanggezin gevonden. Eén jongen van

veertien koos na een korte intensieve periode helaas toch weer voor het straatleven.
Groep van Hoop
Vijftien straatkinderen zijn in 2018 klaargestoomd voor instroom in het reguliere onderwijs.
Juf Maria heeft hen het hele jaar elke dag van 9.00 – 12.00 uur lesgegeven in de bibliotheek.
Jac-Louis heeft voor alle kinderen – in of buiten Gobabis - een geschikte school kunnen
vinden. Bij het schrijven van dit jaarverslag zitten deze kinderen al weer vier maanden op
hun nieuwe school. Ze zijn nu schoolkind geworden en straatkind af!
Negentien nieuwe straatkinderen stonden al weer op de wachtlijst. Jac-Louis had hen
gevonden of ze hadden zichzelf aangemeld; enthousiast geworden door verhalen van
vriendjes. Gelukkig konden twaalf kinderen direct doorstromen naar het reguliere onderwijs,
anders was de groep veel te groot geweest voor één leerkracht. Met de overgebleven zeven
kinderen is juf Maria het nieuwe schooljaar weer begonnen. Door het betrekkelijk kleine
aantal kan zij de kinderen voldoende aandacht en begeleiding geven.
Dit jaar is ook gestart met het verstrekken van brood en fruit aan de kinderen. Aan het eind
van hun lesdag krijgen zij dit. Na een oproep op Facebook is er een sponsor bereid gevonden
de kosten op zich te nemen. (maandelijks € 30,-)

Sponsorprogramma
Sinds 2018 is er een directe koppeling gekomen tussen de Groep van Hoop en het
sponsorprogramma. De kinderen die namelijk een heel jaar deelgenomen hebben aan het
lesprogramma en aan het eind van het jaar kunnen instromen in het reguliere onderwijs
krijgen een sponsor toegewezen.
Aan het eind van 2018 is hierdoor het aantal sponsorkinderen op 56 gekomen en het aantal
sponsoren op 41.
In het afgelopen jaar hebben we het sponsorgeld moeten verhogen. Dit komt enerzijds door
de toegenomen kosten. De reiskosten die J&G maken voor hun bezoeken aan de diverse
scholen zijn aanzienlijk toegenomen vanwege het feit dat er meer kinderen een zgn.
hostelschool buiten Gobabis bezoeken. De kinderen verblijven dan voor langere tijd in een
hostel bij de school. De reiskosten die de kinderen moeten maken als ze tijdens vakanties
weer naar huis gaan, worden in sommige gevallen ook door J&G betaald, omdat de ouders
het zelf niet kunnen betalen.
Anderzijds heeft de stijging ook te maken met de verblijfskosten van de kinderen in het
hostel. In veel gevallen kunnen de ouders deze kosten niet zelf betalen. We hebben ons
daarom als bestuur genoodzaakt gezien het sponsorbedrag voor nieuwe sponsoren te
verhogen van € 60,- naar € 100,- De bestaande sponsoren hebben we vrij gelaten zelf een
keuze te maken door € 60,-, € 80,- of € 100,- te betalen.
Presentaties gegeven door Jac-Louis en Gijsbertha
In de periode dat J&G in september/oktober in Nederland waren, hebben ze twee keer een
presentatie gegeven.
Op dinsdagavond 25 september was er een informatieavond voor sponsoren en
belangstellenden. Jac-Louis en Gijsbertha waren daar aanwezig en gaven op een boeiende
wijze een presentatie van hun werk in Gobabis. De avond werd gehouden in de Recreatie- en
Zorgboerderij De Kleine Weide in Renswoude.
Op zondag 30 september gaven ze een korte presentatie in de Goede Herderkerk in
Barneveld na afloop van de preek. Daarna werden er bij de verschillende uitgangen folders
uitgedeeld.
Bestuurswisseling
Tijdens de bestuursvergadering van 12 november heeft het bestuur afscheid genomen van
haar secretaris de heer I. J. Burger (Isaäc). Zijn zus mevrouw M.C. Burger (Maartje) deed haar
intrede als bestuurslid en was bereid de functie van haar broer te aanvaarden.
Website
Het websitewerk dat eerder ook door J&G werd gedaan, is overgenomen door de heer A.
Zonnenberg (Adriaan) uit Renswoude.
Activiteiten van de Fondsenwervingscommissie
- Op 24 februari werd een pannenkoekenavond georganiseerd ter gelegenheid van het
vertrek van Geertje Schouten voor drie maanden naar haar zus en zwager. Opbrengst € 852,t.b.v. de inrichting van het Lighthouse.
- Op het Van Lodensteincollege in Hoevelaken is een worstenbroodjesactie gehouden. Deze
werd georganiseerd door de oudste zus van Gijsbertha die daar docent is. Opbrengst € 388,- In december heeft onze eerste huis-aan-huis collecte het mooie bedrag van € 1317,opgebracht.

Publiciteit
Het afgelopen jaar is er vijf keer in plaatselijke nieuwsbladen de naam van de stichting
gepresenteerd. Drie maal in de Heraut: 1. Aankondiging presentatieavond 2. Aankondiging
huis-aan-huis collecte 3. Vermelding van de opbrengst van de collecte. In Dorp- en
Streeknieuws Renswoude en omstreken heeft een artikel gestaan over het werk van J&G en
de stichting voorafgaand aan de informatieavond. De Scherpenzeelse krant heeft in
november een interview opgenomen dat is afgenomen met J&G toen zij in Nederland
waren.
Ook zijn er weer regelmatig nieuwsbrieven verschenen. Deze zijn verstuurd via MailChimp
naar sponsoren, familie en vrienden. Zes nieuwsbrieven van J&G en twee van de stichting.
Alle zijn geplaatst op de website.
Ondersteuning van de Namibische stichting (LftC of ook wel LftcNA)
Zoals vastgelegd in de statuten geven we de Namibische stichting ook onze financiële steun.
Dit jaar kon er in totaal € 6100,- worden overgemaakt. Een bedrag van € 2500,- uit onze
eigen kas en € 3600,- , ontvangen van een andere stichting met LftcNA als doel.
Queen Sofia
Queen Sofia is een op zichzelf staand project. Zie voor meer info onze website. In 2018 zijn
de volgende projecten gesponsord: 1. Aanleg groententuin 2. Bekostiging salaris van een
onderhoudsman 3. Bekostiging salaris van een kleuterjuf.
Tot slot
Terug naar de inleiding: De woorden van J&G die als een stil gebed naar Boven gingen,
verhoorde God op een wonderlijke manier. Dank U wel, Vader. U gaf dit.
Het hele jaar 2018 met dankbaarheid overziende mogen we nog een keer zeggen:
Dank U wel, Vader. U gaf dit. U alleen de eer!

