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Jaarverslag 2013

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Stiching Goeie Hoop.
Stichting Goeie Hoop is opgericht per 17 oktober 2013 ter ondersteuning van Goeie Hoop
Foundation in Zuid-Afrika. Alle inkomsten in Stichting Goeie Hoop komen ten goede aan
Goeie Hoop Foundation Zuid-Afrika.
De Stichting is voortgekomen uit de oorspronkelijke thuisfrontcommissie van Goeie Hoop
en is na de oprichting met nieuwe bestuurs- en werkgroepleden uitgebreid.
Reden van oprichting Stichting Goeie Hoop is het zelfstandig verdergaan van Goeie Hoop
Foundation South Africa per 17 oktober 2013, los van Stichting Kimon.
De activiteiten in Nederland ter ondersteuning van Goeie Hoop Foundation gingen t/m
september 2013 in samenwerking met Stichting Kimon. Laatstgenoemde Stichting
beperkt zich de laatste jaren meer en meer tot de kerndoelstelling namelijk: het
uitzenden van veldwerkers. Goeie Hoop Foundation groeit als organisatie steeds verder.
Besloten is dat Goeie Hoop dan ook zelfstandig verder gaat.
Tussen beide stichtingen is overeengekomen dat het bestaande sponsorplan tot en met
december 2013 doorloopt onder Kimon. Deze inkomsten zijn dan ook nog niet terug te
vinden in de jaarcijfers van 2013.
Hoofdactiviteit van Goeie Hoop Foundation is het Child and Youth Care Centre, daarnaast
worden activiteiten gedaan zoals kinderbijbelclubs in de omliggende townships en een
werkgelegenheidsproject.
Goeie Hoop Foundation is in 2007 opgericht door de huidige projectleiders Erwin en Ida
Born.
In 2013 had het Goeie Hoop huis een bezetting van gemiddeld 30 kinderen, een 10-tal
nieuwe kinderen zijn geplaatst, terwijl een klein aantal herenigd kon worden met hun
familie. Voor het eerst zijn kinderen ter adoptie afgestaan.
Om verdere groei mogelijk te maken zijn 2 wooneenheden bijgebouwd en is een
huiswerklokaal afgebouwd. Deze investeringen konden gerealiseerd worden door
bestemmingsgiften.
Goeie Hoop Foundation is een organisatie die naast 11 lokale medewerkers met een team
van Nederlandse veldwerkers en vrijwilligers werkt en financieel afhankelijk is van
sponsoren en donateurs met name uit Nederland. 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.
Door vertrek van een veldwerker en de groeimogelijkheden van de projecten is een
vacature ontstaan voor een veldwerkersechtpaar en een maatschappelijk werkster.
De familie van den Berg is ter orientatie een aantal weken op het project geweest en zijn
inmiddels gestart met de voorbereidingen om met hun gezin te komen.

Naast de projectleiding werkt Lydia Coetzee-Meijer als veldwerker met een pedagogische
achtergrond op het project. Een team van 6 shortterm vrijwilligers helpen mee met de
dagelijkse werkzaamheden.
In 2013 is een bestuur gevormd en is een opzet gemaakt voor het opstarten van
werkgroepen.
Na het opmaken van de statuten en de notariele vastlegging hiervan is een
bankrekeningnummer geopend en de ANBI status aangevraagd. Deze ANBI status is
inmiddels erkend. Naar de sponsoren en andere ondersteunende particulieren en
bedrijven is een schrijven gegaan waarin Stichting Goeie Hoop is voorgesteld en verdere
samenwerking soepel door kan gaan.
Naast de donaties en sponsoring is een webwinkel geopend, bedoeld voor de verkoop
van produkten gemaakt door kansarme vrouwen uit de krottenwijken in de omgeving van
Goeie Hoop Zuid-Afrika.
Stichting Goeie Hoop heeft in 2013 met name een basis gelegd om gedegen aan de slag
te kunnen in 2014.

