STICHTING GOEIE HOOP JAARVERSLAG 2016
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Goeie Hoop.
Stichting Goeie Hoop is een Nederlandse stichting ter ondersteuning van Goeie Hoop
Foundation in Zuid-Afrika.
CHILD AND YOUTH CARE CENTRUM ‘GOEIE HOOP’
Hoofdactiviteit van Goeie Hoop Foundation is het Child and Youth Care Centre ‘Goeie
Hoop’ waar 50 kinderen crisisopvang ontvangen. De kinderen komen uit de townships in
de wijde omgeving en zijn slachtoffer van geweld, misbruik, verwaarlozing en verlating.
Ook worden kinderbijbelclubs, een tienerclub en Alphacurssen voor volwassen
aangeboden in de omliggende townships. Op het perceel van ‘Goeie Hoop’ wordt het
werkgelegenheidsproject Gifts of Hope aangeboden.
Goeie Hoop Foundation is in 2007 opgericht door de huidige projectleiders Erwin en Ida
Born. Het project is uitgegroeid tot een door de Zuid-Afrikaanse overheid erkend Kinden Jeugdzorgcentrum waarbij kinderen uit crisissituaties worden opgevangen.
In 2016 had het Child and Youth Care Centre Goeie Hoop een bezetting van gemiddeld
48 kinderen.
Crisisopvang is voor maximaal 6 maanden waarna de meeste kinderen voor langere tijd
in kinderhuizen worden geplaatst of indien mogelijk in pleegzorg. In een enkel geval
kunnen de kinderen herenigd worden met hun ouders.
Bij ‘Goeie Hoop’ werken 18 lokale medewerkers waaronder een maatschappelijk werker,
jeugdzorgwerkers en schoonmaakpersoneel.
Uit de opbrengst van acties is een 16-persoonsbus aangeschaft en een fulltime chauffeur
in dienst genomen.
Kinderen met een verleden van sexueel misbruik kregen gratis therapie via een lokale
organisatie. Voor kinderen met ernstige gedrags- of hechtingsproblemen werd een
betaalde traumatherapeut ingeschakeld.
VRIJWILLIGERS
Bij Goeie Hoop werkt een team van long- en shortterm vrijwiligers uit Nederland. In juli
2016 arriveerden Herman en Henrien Lindhout met hun gezin om een jaar vrijwillig aan
de slag te gaan bij Goeie Hoop. Verder bereidt Kristine Burgwal zich voor op een periode
van minimaal 3 jaar en Janine Hertgers voor een periode van 2 jaar vrijwilligerswerk bij
Goeie Hoop.
Taken long term vrijwilligers:
Stefan van den Berg: communitywerk, veiligheid en hygiene bij Goeie Hoop en
organisatie van de groentetuin
Jacoline van den Berg: medische taken, communitywerk, Gifts of Hope
Herman Lindhout (vanaf juli 2016 tot augustus 2017): schoolzaken en
(ver)bouwwerkzaamheden op perceel
Henrien Lindhout (vanaf juli 2016 tot augustus 2017): creche

In voorbereiding:
Kristine Burgwal (vanaf mei 2017):schoolzaken
Janine Hertgers (vanaf oktober 2017): creche
Taken short term vrijwilligers:
Goeie Hoop heeft altijd een team van gemiddeld 4 Nederlandse vrijwilligers die zich voor
6 maanden inzetten op thuisonderwijs voor de kinderen die (niet) meer naar school
kunnen, huiswerkbegeleiding, activieiten en kinderbijbelclubs.
Ook helpen er regelmatig mensen uit de omgeving van Goeie Hoop mee met bijvoorbeeld
het organiseren van activiteiten op zaterdag, het bakken van verjaardagscakes en een
dagdeel meehelpen op de creche.
GIFTS OF HOPE
In het werkgelegenheidsproject worden armbanden, tassen en kado artikelen gemaakt
door kansarme vrouwen uit de omliggende townships. Een aantal van hen heeft voor het
eerst in hun leven een baan gekregen, mede dankzij hun deelname aan het
werkgelegenheidsproject. De verkoop van de gemaakte produkten heeft een lichte groei
doorgemaakt. De produkten worden in Nederland via verkooppunten, de webwinkel,
markten en presentaties verkocht.
CREATING HOPE
Een plan is uitgewerkt voor een kleinschalig opleidingscentrum voor vrouwen. Het is de
bedoeling op het terrein een naaiatelier te bouwen waar vrouwen kleding en andere
produkten leren maken.
HOPE KIDS
Steeds meer kinderen nemen op vaste middagen deel aan de kinderbijbelclubs in de
townships. Inmiddels mogen we op deze manier iedere week aan meer dan honderd
kinderen het Evangelie doorgeven.
FONDSWERVING EN PUBLICITEIT
Door de groei van het aantal kinderen in het Kind-en Jeugdzorgcentrum en de daaraan
gerelateerde stijgende kosten neemt het belang van de activiteiten van Stichting Goeie
Hoop in Nederland alleen maar toe.
Stichting Goeie Hoop heeft 3 actieve werkgroepen:
1. Sponsoring
Via het sponsorplan maken sponsors het mogelijk om getraumatiseerde kinderen een
veilig thuis te bieden bij CYCC Goeie Hoop. In 2016 bleef het sponsorplan stabiel maar
door groei van het project is uitbreiding met nieuwe sponsors gewenst.
Naast het sponsorplan ontvangt Goeie Hoop giften van bedrijven, kerken en
particulieren.

2. Acties
Er werden diverse acties gevoerd voor Goeie Hoop. Acties worden volledig door
vrijwilligers uitgevoerd.
3. Publiciteit
Stichting Goeie Hoop heeft ten behoeve van naamsbekendheid in 2016 deelgenomen aan
de Naar Buiten Beurs en de Nederland Zingt dag.
Stichting Goeie Hoop geeft twee keer per jaar het kleurrijke magazine “Goeie Hoop” uit
met daarin boeiende verhalen van hoop en achtergrondinformatie.
De Gifts of Hope produkten die op diverse markten verkocht zijn zorgen eveneens voor
naamsbekendheid.
Stichting Goeie Hoop heeft geen betaalde medewerkers en kan mede daardoor de kosten
laag houden.
TOT SLOT:
We kijken terug op een jaar waarin we met de steun van donateurs en vrijwilligers een
groot verschil mochten maken in de levens van kinderen en volwassenen.
Voor God is niets onmogelijk. Dat ervaren we steeds weer. In dat vertrouwen zien we de
toekomst tegemoet.

