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Jaarverslag 2015
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Goeie Hoop.
Stichting Goeie Hoop is opgericht per 17 oktober 2013 ter ondersteuning van Goeie Hoop
Foundation in Zuid-Afrika.
Hoofdactiviteit van Goeie Hoop Foundation is het Child and Youth Care Centre. Daarnaast
worden activiteiten uitgevoerd, zoals diverse kinderbijbelclubs in de omliggende townships en is er
een werkgelegenheidsproject.
Goeie Hoop Foundation is in 2007 opgericht door de huidige projectleiders Erwin en Ida
Born. Het project is uitgegroeid tot een officieel door de zuidafrikaanse overheid erkend Kinder- en
Jeudzorgcentrum waarbij kinderen uit crisissituaties worden opgevangen. Ook is een basis gelegd
voor andere projecten.
In 2015 heeft het Child and Youth Care Centre Goeie Hoop een bezetting van gemiddeld 40 kinderen,
een 65-tal nieuwe kinderen zijn geplaatst. Veel kinderen konden in de loop van de tijd herenigd
worden met hun familie. Ook zijn kinderen ter adoptie afgestaan en in andere kinderhuizen
geplaatst.
De 2 nieuw gebouwde wooneenheden zijn in gebruik genomen. Het gebouw is hiermee volledig
bezet.
Goeie Hoop Foundation is een organisatie met 17 lokale medewerkers. Deze medewerkers zijn een
maatschappelijk werker, kinderwerkers en schoonmaakpersoneel. Daarnaast is een team van
nederlandse veldwerkers en vrijwilligers actief op het project.
Een therapieruimte is in 2015 ingericht. Therapeuten van Patch, een lokale organisatie, komen
meerdere keren per week langs om therapie te doen met de kinderen. Zij doen dit kosteloos.
In maart 2015 is het echtpaar van den Berg het project komen versterken.
Een team van gemiddeld 6 shortterm vrijwilligers met een pedagogische of verpleegkundige
achtergrond helpt mee met de dagelijkse werkzaamheden.
Familie Lindhout hoopt als vrijwilligersechtpaar voor een periode van 1 jaar op het project te komen
werken. Zij bereiden hun komst voor en willen in 2016 komen.

In het werkgelegenheidsproject worden armbanden en andere produkten gemaakt door kansarme
vrouwen. Een aantal van hen hebben voor het eerst een baan gekregen, mede dankzij hun deelname
aan het werkgelegenheidsproject.
De verkoop van de gemaakte produkten heeft een lichte groei doorgemaakt.Deze produkten worden
verkocht via de verkooppunten, de webwinkel en verkoop op markten en bij presentaties.
Het kinderwerk in de communities is verder uitgebreid. Steeds meer kinderen komen op vaste
middagen naar de kinderbijbelclubs. Door de kinderbijbelclubs mogen we inmiddels aan enkele
honderden kinderen het Evangelie doorgeven.
Door de groei van het aantal kinderen in het centum en bijbehorende stijgende kosten, neemt het
belang van Stichting Goeie Hoop in Nederland alleen maar toe.
Stichting Goeie Hoop heeft 3 actieve werkgroepen, te weten werkgroep sponsoring, acties en
publiciteit.
Door de werkgroepen is bekendheid gegeven aan het project, worden acties gehouden en loopt de
sponsoring soepel.
Stichting Goeie Hoop heeft deelgenomen aan de Naar Buiten beurs om meer bekendheid te geven
aan het project. Daarnaast zijn produkten verkocht t.b.v. Goeie Hoop op diverse markten, bij scholen
en bij kerken. Diverse acties waren bestemd voor Goeie Hoop. Deze activiteiten worden geheel door
vrijwilligers uitgevoerd. De Stichting heeft geen betaalde medewerkers en kan mede daardoor de
kosten laag houden.
Goeie Hoop is financieel afhankelijk is van sponsoren en donateurs.
Deze sponsoren en donateurs maken het financieel mogelijk om de verlaten en getraumatiseerde
kinderen in het Child and Youth Care Centre Goeie Hoop op te vangen.
In 2015 is het sponsorplan stabiel gebleven, door de groei van het project is een groter sponsorplan
gewenst.
Naast het sponsorplan komen er geregeld giften binnen van kerken, scholen en particulieren.
We mogen terugzien op een gezegend jaar waarin donateurs en andere gevers ons hebben gesteund
en zien met vertrouwen in afhankelijkheid van God de toekomst tegemoet.

