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Voorwoord 

Sinds de opr icht ing is  onze st icht ing groter  gegroeid dat  we ooit  hadden durven hopen.  Ook 
in  2014 hebben we de t rend van de vor ige jaren kunnen voortzetten met onze t rouwe steun 
aan Hope Vi l lage.  Zoals  a l le  jaren ondersteunden we Hope Vi l lage met zowel  de 
maandel i jkse kosten voor het  levensonderhoud a ls  extra  kosten a ls  schoolboeken en 
muziek instrumenten.   

In mei werd Hope Village bezocht door Claude en Steffie. Een groot welkomstfeest was georganiseerd. De 
kinderen zagen er gezond en gelukkig uit. Tijdens het bezoek is er alles aan gedaan om de filosofie van Hope 
Village mogelijk te maken: verder gaan dan het verzorgen van de basisbehoeften en alle kinderen hun eigen 
talenten laten ontwikkelen waardoor ze kansen krijgen op een betere toekomst. Er werden negen computers 
aangeschaft zodat de kinderen mee kunnen komen met de  huidige modernisering. Daarnaast werden er 
muzieklessen opgestart om de creatieve talenten nog verder te ontwikkelen.   

De kracht van Hope Village is uitzonderlijk. Vaak hebben de kinderen vreselijke dingen meegemaakt. In Hope 
Village krijgen ze een veilig thuis terug waar ze onbezorgd kunnen opgroeien. Het is niets voor niets dat oud 
vrijwilligers, vrienden en familie hen keer op keer blijven steunen. Deze kinderen verdienen het en daar zijn we 
het allemaal mee eens. In Duitsland, Luxemburg, Zwitserland, Nederland zetten oud vrijwilligers samen met hun 
vrienden en familie evenementen op om geld in te zamelen voor Hope Village. Hun enthousiasme werkt enorm 
stimulerend. Met al deze internationale steun zullen we dan ook doorgaan om Hope Village zo goed mogelijk te 
blijven steunen.  

Voor u ligt het jaarverslag 2014 met een overzicht van de gebeurtenissen in ons vierde jaar, een financieel 
overzicht en de doelstellingen voor 2015.  

Namens het bestuur van stichting Hope Village Europe,  

Steffie Heemelaar, voorzitter 
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Missie 

St icht ing Hope Vi l lage Europe heeft  a ls  doel  f inanc ië le  s teun te  ver lenen aan het  
weeshuis  Hope Vi l lage in  Windhoek Namibië .   De f inanc ië le  s teun is  pr imair  ger icht  op 
het  welz i jn  en de educat ie  van de k inderen in  de ru imste z in  van het  woord.  Daarnaast  
wordt  Hope Vi l lage maandel i jks  ondersteund in  de exp lo i tat iekosten.  De miss ie  is  de 
k inderen zo vo l led ig  mogel i jk  te  ondersteunen zodat  z i j  een kans kr i jgen z ich te  
handhaven in  de Namibische maatschappi j  op het  moment dat  z i j  Hope Vi l lage ver laten.  

 

Hope Village krijgt veel steun voor 
zogenoemde tastbare donaties; de bouw van 
een nieuw huis, een nieuwe wasmachine of 
een bus. Het vinden van donateurs voor de 
vaste lasten is echter een groot probleem. 
Vóór de oprichting van onze stichting kwam 
Hope Village maandelijkse geld te kort voor 
de vaste lasten, wat iedere maand moest 
worden aangevuld met losse donaties. 

Veel Europese vrijwilligers beseften na hun werk in Namibië dat een goedlopend ontwikkelingsproject als 
Hope Village voor haar kinderen moet kunnen blijven zorgen. De donateurs van Hope Village Europe zijn 
dan ook vrijwilligers en vrienden en familie van deze vrijwilligers. Vanaf 3 euro per maand helpen ze Hope 
Village met de maandelijkse vaste lasten. Daarnaast financieren ze met losse donaties extra kosten als 
schooluniformen, medische kosten of onderwijs voor kinderen met een ernstige leerachterstand. Door het 
persoonlijke contact weten alle donateurs precies waar hun donatie terecht komt.  

Hope Village Europe maakt amper onkosten en de donaties worden dus uitsluitend gebruikt waarvoor ze 
bestemd zijn: de kinderen van Hope Village. 
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Organisat ie 

Stichting Hope Village Europe is op 29 december 2010 opgericht door Steffie Heemelaar, destijds 
studente geneeskunde in Amsterdam. Zij heeft van september 2009 tot en met juni 2010 in Hope 
Village gewerkt als vrijwilliger. Bij de oprichting heeft ze veel hulp gehad van Daphne Boom, die onder 
andere de vormgeving van de website en het logo heeft verzorgd.   

Registrat ie 
 
Stichting Hope Village Europe staat in Nederland bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het 
nr 51703971. Tevens hebben we sinds 2011 bij de Nederlandse belastingdienst een ANBI- status; 
Algemeen Nut Beoogde Instelling.     
 

Contactpersonen 

In Nederland, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland zijn er contactpersonen, waar donateurs terecht 
kunnen met vragen. Deze contactpersonen zijn zelf in Hope Village vrijwilliger geweest of hebben Hope 
Village bezocht.   

Daphne Boom  Nederland  Nederland@hopevillageeurope.com 
Carina Flinzenberg Duitsland  Deutschland@hopevillageeurope.com 
Claude Feyder  Luxemburg  Letzebuerg@hopevillageeurope.com 
Jasmin Sieber  Zwitserland  Schweiz@hopevillageeurope.com 
 
 

Bestuur 

In 2011 vormde Steffie Heemelaar samen met Pieter Moll en Hansje Nielen het bestuur. De financiën 
worden maandelijks namens het bestuur gecontroleerd door Pieter Moll. In 2014 is Daphne Boom 
toegetreden tot het bestuur. Zij is sinds de oprichting verantwoordelijk voor de vormgeving en 
communicatie.  

Steffie Heemelaar  voorzitter  steffie@hopevillageeurope.com  
Pieter Moll   penningmeester  pieter@hopevillageeurope.com  
Hansje Nielen   secretaris  johanna@hopevillageeurope.com  
Daphne Boom  lid   nederland@hopevillageeurope.com  
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Hope Vi l lage Windhoek 

Hope Village is een weeshuis in Namibië dat in 2004 is opgericht door Pastoor Marietjie de Klerk. 
Nadat Marietjie bij Moeder Theresa in Calcutta als vrijwilliger had gewerkt, wilde ze hetzelfde doen 
voor de Namibische kinderen. In 2008 kwam haar droom uit en opende het eerste huis voor 24 
kinderen. Hope Village gaat verder dan het leveren van onderdak en eten; de kinderen groeien op in 
een liefdevolle omgeving met veel persoonlijke aandacht voor hun ontwikkeling en welzijn; kwaliteit 
gaat voor kwantiteit.  

 
Heden 

Hope Village ligt midden in Katutura, de sloppenwijk van Windhoek. Het bestaat nu uit een 
jongenshuis, meisjeshuis, kleuterhuis en babyhuis. In elk huis is er plaats voor 24 kinderen. In totaal 
wonen er gemiddeld 84 kinderen in Hope Village. In de groentetuin worden spinazie, tomaten en 
aardappelen verbouwd voor Hope Village. Een van de oudere jongens is inmiddels klaar met school en 
nu o.a. verantwoordelijk voor de tuin.   

Hope Village is primair gericht op slachtoffertjes van de HIV/AIDS epidemie; kinderen die hun ouders 
hebben verloren aan AIDS of wanneer de ouders zo ernstig verzwakt zijn door AIDS dat ze niet meer 
voor hun kinderen kunnen zorgen. In Namibië is 20% van de bevolking HIV positief, dus het aantal 
AIDS wezen zal alleen maar verder stijgen en daarmee ook de vraag naar instellingen zoals Hope 
Village. De kinderen komen via de kinderbescherming, ziekenhuizen of de politie bij Hope Village 
terecht. Momenteel zijn ongeveer 20 kinderen zelf HIV positief.  
 
Het mooiste van Hope Village is dat het een grote familie is. Wanneer je met alle kinderen naar het 
zwembad gaat helpen de grote kinderen de kleintjes. Niemand wordt gepest of buitengesloten. Ook op 
school zullen ze altijd voor elkaar opkomen. Sinds de opening van het eerste huis in 2008 is er amper 
iets veranderd in de samenstelling van het personeel. De mommies werken overdag of ’s nachts en 
wisselen de weekenden met elkaar af. Dit zorgt voor stabiliteit voor de kinderen. Ze zorgen voor de 
kinderen als hun eigen kinderen. Ze weten precies wanneer een kind ziek of ongelukkig is en extra 
aandacht nodig heeft. In 2014 is er een nieuwe moeder aangenomen voor het meisjeshuis, omdat een 
van de moeders een nieuwe baan had gevonden. De nieuwe moeder had al snel een goede band met 
de meisjes. Tevens was er een Nederlandse echtpaar tot eind 2014 in Hope Village werkzaam als 
manager. Zij hebben verlaten Hope Village omdat er geen financiering meer beschikbaar was voor hun 
levensonderhoud. Momenteel worden hun taken overgenomen door de Mommies, de secretaresse en 
Marietjie zelf. Financieel is voorlopig niet mogelijk om een nieuwe manager aan te nemen.  

F inanciële s i tuat ie 

Momenteel zijn de maandelijkse vaste lasten van Hope Village Windhoek ongeveer N$100.000 (± 
€8000). Er was één grote maandelijkse donateur, Orange Babies, die een groot deel van de 
maandelijkse vaste lasten doneerde. Helaas hebben zij eind 2014 besloten deze financiering stop te 
zetten, mede omdat het gedachtegoed van beide organisaties niet meer overeen kwam. Eind 2014 was 
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Hope Village nog druk bezig om nieuwe maandelijkse donateurs te vinden. Zij focussen zich met name 
op meerdere kleinere lokale donateurs. Andere donateurs als Standard Bank en Emmanuel Church 
zetten hun maandelijkse steun door.  
 
Onze stichting is te klein om de plaats van Orange Babies volledig over te nemen. Uiteraard zullen wij 
er met het team van oud vrijwilligers alles aan doen om onze steun te continueren en waar mogelijk te 
verhogen.  
 
Onze stichting zorgt voor donaties voor extra kosten bovenop de maandelijkse vaste lasten. 
Voorbeelden zijn de aanschaf van schooluniformen en boeken aan het begin van het schooljaar, 
schoolgeld voor particuliere scholen voor de kinderen met een ernstige leerachterstand en extraatjes 
voor een uitje naar het zwembad, kerstdiner of sportmiddag.  
Tevens zijn er steeds meer Namibische bedrijven die Hope Village een warm hart toedragen en 
regelmatig grote donaties doen. Dit zijn onder andere Standard Bank, PricewaterhouseCoopers en 
Kalahari Sands hotel. Daarnaast ontvangt Hope Village grote en kleine donaties van particulieren 
afkomstig uit de hele wereld.   

Organisat ie Hope Vi l lage Namibië 

Hope Village is een non-profit organisatie zonder staatssteun. In 2010 is Marietjie, de oprichtster van 
Hope Village, gestopt met haar werkzaamheden voor de Emmanuel Church en sindsdien werkt ze 
fulltime voor Hope Village. Ze wordt met het dagelijks management bijgestaan door een fulltime 
secretaresse. Oud collega’s van de Emmanuel Church zijn verantwoordelijk voor de financiële 
administratie. Zij verzorgen de maandelijkse en jaarlijkse rapportage aan de grote donateurs als Orange 
Babies, Standard Bank en onze stichting.  

Hope Village wordt bestuurd door een ‘Board of Trustees’ wat bestaat uit Namibische professionals die 
werkzaam zijn in zowel de zakenwereld als bij de overheid. De board vergadert maandelijks. Vanwege 
het einde van de samenwerking, zal Orange Babies geen deel meer uitmaken van de Board of Trustees 
vanaf 2015.  

• Gielie van Zyl is lid sinds 2012 van het board of trustees. In 2013 heeft hij het voorzitterschap 
overgenomen van Kees van Kooten. Hij is tevens bestuurslid van het bestuur van de 
Emmanuel church en managing director van een Namibisch bedrijf.   

• Talita Horn is sinds 2014 een Trustee. Ze is partner bij PWC en helpt Hope Village bij het 
financiële management.  

• Martha helpt Hope Village bij de administratie.  
• Momenteel zijn de posities voor HR en juridische zaken nog open ten tijde van het schrijven 

van het jaarverslag.  
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Fondsenwerving in 2014  

Oud-vrijwilligers van Hope Village hebben een centrale rol bij Hope Village Europe. Vrijwilligers en 
familie en vrienden van vrijwilligers kunnen al vanaf 3 euro per maand Hope Village steunen. Uit eigen 
ervaring vertellen vrijwilligers aan hun vrienden en familie over Hope Village. Zo weten de donateurs 
precies bij welke kinderen hun donatie terecht komt, in tegenstelling tot donateurs van grote 
internationale organisaties. Door het lage bedrag en de persoonlijke connectie met Hope Village is het 
laagdrempelig om donateur te worden. Zo proberen we veel donateurs bij elkaar krijgen en Hope 
Village te helpen met hun grootste probleem; de vaste lasten.  

 

Onze maandel i jkse donateurs 

Na een goede start in ons eerste jaar (2011) hebben 
we in de daaropvolgende jaren de inkomsten van 
maandelijkse donaties kunnen stabiliseren en laten 
doorstijgen tot ruim 600 euro, figuur 1. Ook hebben 
dit jaar enkele donateurs de donatie opgezegd. De 
donaties zijn afkomstig uit geheel Europa; Duitsland, 
Zwitserland, Luxemburg, België, Groot-Brittannië, 
Spanje en Nederland. Over geheel 2014 is er 
€7204,50 opgehaald middels maandelijkse donaties. 
Zoals eerdere jaren blijft het lastig het aantal vaste 
donateurs sneller te laten verhogen.  

 

F iguur 1 Inkomsten maandel i jkse donat ies 
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Eenmalige donaties 

Onze stichting is opgericht om het weeshuis Hope Village in Namibië te helpen met de vaste lasten. 
Daarom hebben we ons niet actief ingezet voor de werving van eenmalige donaties. Desalniettemin 
kregen we ook in 2014 veel eenmalige donaties binnen. Vrijwilligers schakelen bijvoorbeeld familie, 
vrienden, collega’s, buren of klasgenoten in om geld in te zamelen. Het is geweldig om te merken dat 
zoveel mensen, jong en oud, vanuit heel Europa (België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en 
Zwitserland) de kinderen van Hope Village willen helpen. Kerkkoren, huwelijken, diners, verjaardagen, 
schoolprojecten of Kerst; allerlei evenementen werden benut om geld op te halen. Daarbij zijn er enkele 
donateurs die de afgelopen jaren herhaaldelijk gedoneerd hebben. In totaal is in 2014 €11.156,34 
opgehaald middels extra donaties. Dit is bijna gehalveerd ten opzichte van 2013 omdat we in dat jaar 
een buitengewoon aantal hoge donaties hadden. Het bedrag komt wel overeen met de inkomsten in 
2012 en gezien de hoogte van dit bedrag zijn we dan ook erg tevreden met dit bedrag. 
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Onze steun in 2014 

Als stichting streven we zo laag mogelijke onkosten na, zodat de donaties worden gebruikt waarvoor 
ze bestemd zijn; de kinderen van Hope Village. Onze maandelijkse donatie aan Hope Village kon 
daardoor meestijgen met onze inkomsten van €600,00 naar €700,00 eind 2014. Over heel 2014 is er 
maar liefst €25.816,74 gedoneerd aan de kinderen van Hope Village, waarvan €8200,00 aan 
maandelijkse donaties.  
 
Waar worden onze maandelijkse donaties voor gebruikt? 
Momenteel zijn de maandelijkse vaste lasten van Hope Village Windhoek N$100.000 (± €8000). Hope 
Village Windhoek bestaat uit 4 huizen. In elk huis is er plek voor 24 kinderen. Twee moeders per huis 
zorgen voor de kinderen. Onder de maandelijkse lasten valt geld voor eten, salaris van de moeders, 
elektriciteit, water, benzine, kleding en beveiliging.    
 
Hope Village heeft al veel ondernomen om de maandelijkse rekening omlaag te krijgen. Via de kerk en 
kledingwinkels krijgen ze vaak kleding voor de kinderen. In 2010 is er een zonneboiler gedoneerd, 
waardoor de maandelijkse Water en Licht rekening met 70% is verlaagd. Iedere week doneert een 
boerderij vlees. In 2009 heeft een lokale kerk 4 groentekweek tunnels gedoneerd. Een van de oudere 
jongens die klaar is met school is hier met veel plezier verantwoordelijk voor. Het is voldoende om de 
huizen te voorzien van groente en de rest wordt verkocht aan lokale restaurants. 
 

Eenmalige donaties 

Met de eenmalige donaties steunen we Hope Village 
tijdens financieel zware maanden of grote uitgaven 
voor onderhoud. Zo hebben we in 2014 in totaal 
maar liefst €17.616,74 extra kunnen doneren. Een 
groot gedeelte van dit bedrag is besteed aan 
onderwijs gerelateerde kosten. Dit jaar waren de 
boeken en de schooluniformen reeds door een 
andere sponsor gedoneerd. Onze stichting heeft dit 
jaar veel kinderen met een leerachterstand kunnen 
helpen. Zo waren er vijf kinderen die een te erge 
leerachterstand hadden om mee te kunnen draaien in het reguliere onderwijs. We hebben ruim 
€5000,00 gedoneerd zodat ze naar een particuliere school konden met hele kleine klassen. Voor twee 
oudere kinderen hebben we hetzelfde kunnen betekenen. Zij dreigden zonder diploma hun school te 
moeten verlaten. Met onze donatie van €1380,00 konden ze naar een particuliere school om hun 
opleiding alsnog af te ronden. Vanaf september gaan Frieda en Magano, twee meisjes ernstig 
gehandicapt door een waterhoofd, naar een speciale instelling voor bewegingstherapie. In hetzelfde 
centrumgaan twee kleuters naar de kleuterschool. Dit is een samenwerkingsproject met kinderen met 
gedragsproblemen. Onze stichting sponsort de kinderen van Hope Village met hun schoolgeld van 
€50,00 per maand.  
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Tot slot is er tijdens het bezoek van Steffie en Claude in mei veel aandacht besteed aan de verdere 
ontwikkeling van de kinderen. Anno 2014 is het bijna ondenkbaar dat in Europa een kind zou 
opgroeien zonder dat hij leert om te gaan met een computer. Voor een vervolgopleiding of een 
enigszins goede baan is het vereist dat je met een 
computer kan werken. Dit is in Namibië ook het 
geval alleen hebben de kinderen geen toegang tot 
computers. Daarom hebben we maar liefst 9 
computers gedoneerd en geïnstalleerd met 
programma’s als Word en Excel en educatieve 
spelletjes die aansluiten bij hun lesprogramma op 
school. Het is was een groot succes. Onder 
begeleiding van het Nederlandse echtpaar gingen 
die kinderen in kleine groepjes oefenen op de 
computers. Ze waren heel netjes en begonnen 
meteen elkaar te helpen met de oefeningen.  

In Namibië is muziek een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Met een grote donatie van een 
Duits kerkkoor die specifiek bestemd was voor de creatieve ontwikkeling van de kinderen konden we 
muzieklessen opstarten. Tijdens ons bezoek kwamen we in contact met een geschikte muziekleraar. Hij 
heeft ons geadviseerd bij de aanschaf van muziekinstrumenten en zo werden er 5 gitaren en 4 

keyboards aangeschaft. De kinderen konden 
opgeven wat ze wilden doen; gitaarles, keyboard 
of zangles. Helaas is het in Namibië noodzakelijk 
om actief nieuw personeel in de gaten te houden 
of ze hun afspraken nakomen. Daarom hadden 
we duidelijke afspraken met de muziekleraar. De 
lessen waren een groot succes en de kinderen 
genoten enorm. Helaas kon de leraar vanwege 
privé redenen eind 2014 niet meer komen. 
Gelukkig heeft hij begin 2015 de muzieklessen 
weer opgepakt.  

 

 Algemene reserve 

In 2013 hadden we een aantal exceptionele donaties gekregen waardoor het algemene reserve flink 
was opgelopen. Zo hadden wij een Duitse gift van €11.000 ontvangen van een kerkkoor met een 
specifieke bestedingswens; bevordering van de creatieve, culturele, muzikale en/of sportieve 
ontwikkeling van de kinderen. Een groot deel van deze donaties is gebruikt voor de start van de 
muzieklessen en de computers. Ook wordt het lesgeld van het speciale centrum voor gehandicapte 
kinderen hiermee betaald.  
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Onze steun aan Hope Village in 2014 was even hoog als in 2013 doordat we deze donaties grotendeels 
hebben kunnen besteden. Het doel van 2014 was dan ook de besteding van een groot deel van ons 
algemene reserve. De donaties zijn bestemd voor de kinderen en daarom willen we ze ook het liefst zo 
snel mogelijk bij hen terecht laten komen. Uiteraard doen wij alleen extra donaties aan Hope Village als 
er specifieke benodigdheden zijn of geschikte projecten. Zo zal ons resterend algemene reserve worden 
gereserveerd voor de inrichting van het multifunctionele huis op het terrein van Hope Village. De bouw 
van dit huis zal in 2015/2016 worden gefinancierd door Standard Bank Windhoek. Tot de afronding 
van dit huis is het restbedrag toegevoegd aan de algemene reserve.  

Onkosten 

Het doel van Hope Village Europe is om minimaal 90% van de uitgaven aan Hope Village te kunnen 
doneren. In 2014 is slechts 2,2% van de uitgaven gebruikt voor onkosten, zodat de rest kon worden 
gebruikt waarvoor het gedoneerd is: de kinderen van Hope Village.  

Naast de onvermijdelijke transactiekosten van het incasseren van de donaties en de maandelijkse 
transacties naar Hope Village, maakt Hope Village Europe amper onkosten. De stichtingsakte is Pro 
Bono opgesteld door Loyens & Loeff en de kosten voor de website worden gesponsord. In Nederland 
staan we geregistreerd als stichting, zodat we geen belasting betalen. Bijna alle correspondentie gaat 
via e-mail, dus we hebben minimale drukkosten. Om enige onduidelijkheid te voorkomen: 
‘werkbezoeken’ aan Hope Village zullen nooit worden betaald van donaties aan Hope Village Europe.   
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Communicat ie 

Dit jaar zijn er officiële postkaarten ontwikkeld ter promotie van onze stichting en om onze donateurs te 
bedanken. Om alle vrijwilligers en donateurs uit heel Europa op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen binnen het weeshuis Hope Village en stichting Hope Village Europe stellen we eens per 
vier maanden een nieuwsbrief op. Vrijwilligers werkzaam in Hope Village stuurden foto’s en verhalen 
op uit Namibië en een vaste groep van oud-vrijwilligers was altijd beschikbaar voor de vertaling en 
verwerking van de verhalen. Drie mooie nieuwsbrieven in april, juli en september waren het resultaat, 
beschikbaar in het Engels, Duits en Nederlands. 

Website www.hopevi l lageeurope.com 

Eind 2012 is de vernieuwde website online gegaan met alle informatie in het Engels beschikbaar. Deze 
website bevat online de laatste nieuwsbrief. Tevens zijn de donateursformulieren makkelijk te 
downloaden. Over heel 2014 is het gemiddelde aantal bezoekers gestegen naar 90 per dag.   

Facebook 

Veel oud vrijwilligers blijven in contact met elkaar via Facebook. Foto’s en actueel nieuws wordt door 
huidige en oude vrijwilligers met elkaar gedeeld via de Facebook groep “Hope Village Namibia”. Sinds 
2012 hebben we hier op ingespeeld met onverwacht groot succes. Om zoveel mogelijk vrijwilligers te 
bereiken hebben we een eigen Facebook site opgericht onder de naam “Foundation Hope Village 
Europe”. Deze Facebook pagina heeft meer dan honderd vaste volgers gekregen. Nieuwsberichten op 
onze pagina bereikten soms wel meer dan duizend lezers.   

Contactpersonen 

Daphne Boom  Nederland  Nederland@hopevillageeurope.com 
Carina Flinzenberg Duitsland  Deutschland@hopevillageeurope.com 
Claude Feyder  Luxemburg  Letzebuerg@hopevillageeurope.com 
Jasmin Sieber  Zwitserland  Schweiz@hopevillageeurope.com 
 
Bestuur 

Steffie Heemelaar  voorzitter  steffie@hopevillageeurope.com  
Pieter Moll   penningmeester  pieter@hopevillageeurope.com  
Hansje Nielen   secretaris  johanna@hopevillageeurope.com  
Daphne Boom  lid   info@hopevillageeurope.com  
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Doelstel l ing 2014 

• Het totaal bedrag aan inkomende maandelijkse donaties stabiliseren op de huidige  €600.   
• Onze maandelijkse donatie aan Hope Village zo mogelijk ophogen naar €700, aangevuld met 

eenmalige donaties.  
• Van het totaal aan uitgaven in 2014 zal er minimaal 90% van dit bedrag direct worden 

besteed ten behoeve van de kinderen van Hope Village.  
• Minimaal 3 nieuwsbrieven onder de vrijwilligers en donateurs verstrekken met actuele 

informatie van Hope Village Namibia en Hope Village Europe.  
• Actuele informatie zowel via de website als via onze eigen Facebook verspreiden onder 

vrijwilligers, donateurs en overige geïnteresseerden. Hierbij streven we naar een uitbreiding van 
het bereik van onze Facebook pagina.  
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Doelstel l ing 2015 

• Het totaal bedrag aan inkomende maandelijkse donaties verhogen naar €700 zodat het 
overeenkomt met de maandelijkse donatie aan Hope Village.  

• Onze maandelijkse donatie aan Hope Village continueren op €700, aangevuld met de 
eenmalige donaties.  

• Inkomende eenmalige donaties komen volledig ten goede aan het welzijn en de educatie van 
de kinderen, de wens van de donateur daarbij respecterend. 

• Van het totaal aan uitgaven in 2015 zal er minimaal 90% van dit bedrag direct worden 
besteed ten behoeve van de kinderen van Hope Village.  

• Minimaal 3 nieuwsbrieven onder de vrijwilligers en donateurs verstrekken met actuele 
informatie van Hope Village Namibia en Hope Village Europe.  

• Actuele informatie zowel via de website als via onze eigen Facebook verspreiden onder 
vrijwilligers, donateurs en overige geïnteresseerden. Hierbij streven we naar een uitbreiding van 
het bereik van onze Facebook pagina.  
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Contactgegevens:  

In Nederland, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg hebben we contactpersonen die je kunt e-mailen. 
Zij zijn zelf vrijwilliger geweest in Hope Village en kunnen je alles vertellen over Hope Village Namibia 
en de stichting Hope Village Europe.  

 

Daphne Boom  Nederland  Nederland@hopevillageeurope.com 
Carina Flinzenberg Duitsland  Deutschland@hopevillageeurope.com 
Claude Feyder  Luxemburg  Letzebuerg@hopevillageeurope.com 
Jasmin Sieber  Zwitserland  Schweiz@hopevillageeurope.com 
 
Postadres:   Stichting Hope Village Europe  

Kinkerstraat 228-B 
1053 EN Amsterdam 
Nederland 

 
Kamer van Koophandel  51703917 

Fiscaalnummer   850134973 

Bankgegevens:   Rekeningnummer: 56.41.15.207 

BIC/SWIFT: ABNANL2A 
IBAN: NL22ABNA0564115207 

 
Email:    info@hopevillageeurope.com 

Website:    

Hope Village Europe  www.hopevillageeurope.com 
Hope Village Namibia  www.namibiahopevillage.com 
 
 
Facebook:    Hope Village Namibia 

Foundation Hope Village Europe 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

Jaarrekening 2014 
 
 

St icht ing Hope Vi l lage Europe 
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Algemene Gegevens 
 
 
Statutaire naam:  Stichting Hope Village Europe 
 
Adres:   Kinkerstraat 228 B 
   1053 EN  Amsterdam 
 
Rechtsvorm:  Stichting, ANBI 
 
Datum oprichting: 29 december 2010 
 
Kamer van Koophandel: 51703791 
 
Statutair doel: 

 
 

   
 
 
Bestuur:   S. Heemelaar  Voorzitter 
   P.R. Moll  Penningmeester 
   J.A.C.M. Nielen  Secretaris 
   D. Boom   Lid   
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Balans per  31 december 2014 
 
      
 2014                   2013 
      
        €              €  
 
 
Act iva 
 
V lottende act iva 
 
L iquide middelen 8.527,34             16.477,14 
                                                 ___________     _________                 
  
 8 .527,34             16.477,14 
   
    
 
Pass iva 
 
E igen vermogen 
 
A lgemene reserve 8.527,34             16.477,14 
 
                                                   _____ _____                            
     
  
 8 .527,34                16.477,14 
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Staat  van Baten en Lasten over  2014 
 
      
           2014 
      
        €  
 
 
Baten 
 
Gi f ten 18.360,84 
Rente 86,84 
                                                      
 18.447,68 
  . ,  
   
    
 
Lasten 
 
Besteed aan Hope Vi l lage 
in  Namibië  25.816,74 
 
Over ige lasten 580,74 
                                                      
  
  26.397,48 
                                                  
 
Resultaat    - / -   7 .949,80 
 
 
Het  resu l taat  is  a ls  vo lgt  verdeeld:  
 
A lgemene reserve  - / -  7 .949,80 
  ________ 
 
  - / -  7 .949,80 
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Grondslagen van waarder ing en resu l taatbepal ing 
 
 
Grondslagen voor de waarder ing van act iva en pass iva 
 
 
Grondslagen voor de bepal ing van het  resu l taat  
 
Baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten zijn slechts opgenomen 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die in hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar zijn in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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Toel icht ing op de Balans 
 
 
      
  
 
 
V lottende act iva 
 
L iquide middelen           2014 
      
        €  
  
 
ABN Amro    564115207 637,19 
ABN Amro    629677719    spaar         7 .890,15 
                                                                       
  
 8 .527,34 
   
De l iqu ide middelen staan geheel  ter  v r i je  beschikk ing van de St icht ing.   
   
 
E igen vermogen 
 
A lgemene reserve        2014 
      
        €  
 
S tand per  1 januar i  16.477,14 
 
Resultaatbestemming boekjaar  - / -   7 .949,80 
 _________ 
 
Stand per  31 december 8.527,34 
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Toel icht ing op de Staat  van Baten en Lasten 
  
 
Baten           2014 
      
        €  
G i f ten  
                                                      
Maandel i jkse g i f ten  7 .204,50  
Eénmal ige g i f ten  11.156,34  
                                           
  
  18.360,84 
 
Rente 
 
Rente op spaarrekening  86,84 
     
Lasten 
 
Besteed aan Hope Vi l lage 
in  Namibië   
 
 
  25.816,74 
 
Over ige lasten  
 
Bankkosten  
 
Maandel i jkse b i jdrage aan ABN Amro 211,95  
Overboeking kosten buiten land  166,79 
                                                                          
  
  378,74                  
                          
Kosten postkaarten act ie   202,00 
 
  _________ 
 
  580,74 
                                        
  



St.	  Hope	  Village	  Europe	  Jaarrekening	  2014	  
	   	   	  
	  

25	  

Besteed aan Hope Vi l lage  25.816,74 
in  Namibië   
 
U itsp l i ts ing 
 

 
 
   
 

Rekeningnummer Muntsoort Transactiedatum

564115207 EUR 20140109

564115207 EUR 20140109

564115207 EUR 20140206

564115207 EUR 20140306

564115207 EUR 20140401

564115207 EUR 20140411

564115207 EUR 20140509

564115207 EUR 20140509

564115207 EUR 20140512

564115207 EUR 20140512

564115207 EUR 20140512

564115207 EUR 20140512

564115207 EUR 20140512

564115207 EUR 20140512

564115207 EUR 20140512

564115207 EUR 20140512

564115207 EUR 20140514

564115207 EUR 20140515

564115207 EUR 20140515

564115207 EUR 20140515

564115207 EUR 20140515

564115207 EUR 20140515

564115207 EUR 20140515

564115207 EUR 20140515

564115207 EUR 20140516

564115207 EUR 20140516

564115207 EUR 20140516

564115207 EUR 20140516

564115207 EUR 20140520

564115207 EUR 20140520

564115207 EUR 20140520

564115207 EUR 20140610

564115207 EUR 20140714

564115207 EUR 20140808

564115207 EUR 20140908

564115207 EUR 20140916

564115207 EUR 20141008

564115207 EUR 20141110

564115207 EUR 20141212

Transactiebedrag Omschrijving

4.530,00-€                       EM0801003281155I                 BETAALD EUR           4.530,00   /08297200/042830168              HOPE VILLAGE TRUST               JANUARY+IMPAK+TICKET M

1.073,18-€                       EM0801003281154I KRS   0,0684463 BETAALD ZAR          15.679,11   /250655/62333318047              IMPAK ONDERWYSDIENS (PTY) LTD    21444, GRACE MUPIA               21440, RAPHAEL SHITARARA         21209, PAULINA IMMANUEL          21439, WENDJI MUPAI

1.900,00-€                       EM0502003352779I                 BETAALD EUR           1.900,00   /08297200/042830168              HOPE VILLAGE TRUST               FEBRUARY+SELMA,JOSHUA,ERASTUS,ME ISI

700,00-€                          EM0503003423752I                 BETAALD EUR             700,00   /08297200/042830168              HOPE VILLAGE TRUST               MARCH 2014 HOPE VILLAGE EUROPE

900,00-€                          EM0104003492869I                 BETAALD EUR             900,00   /08297200/042830168              HOPE VILLAGE TRUST               APRIL + CLERENCE/HERMAN

339,25-€                          EM1104003518125I KRS   0,0691085 BETAALD ZAR           4.909,00   /250655/62333318047              IMPAK ONDERWYSDIENS (PTY) LTD    MEISSIE VAN WYK - 23003

420,24-€                          BEA               09.05.14/11.59 NBK Cash Crusaders Wer J,PAS181  NAD 5.939,45 1EUR=14,133471 NAD  KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

35,38-€                           GEA               09.05.14/12.05 NBK Mandume Ndemufayo ho,PAS181  NAD 500,00 1EUR=14,132278 NAD    KOSTEN ¤2,25 ACHTERAF BEREKEND

393,36-€                          BEA               12.05.14/15.33 Mr Price erua Mall,PAS181        NAD 5.550,27 1EUR=14,109899 NAD  KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

379,82-€                          BEA               12.05.14/10.43 FNBSA 803741 CROWN BUI N,PAS181  NAD 5.359,10 1EUR=14,109578 NAD  KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

306,56-€                          BEA               12.05.14/11.22 Mr Price erua Mall,PAS181        NAD 4.325,55 1EUR=14,109962 NAD  KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

175,82-€                          BEA               12.05.14/13.55 ACK_NA_Maerua ACK_NA_M N,PAS181  NAD 2.480,80 1EUR=14,109885 NAD  KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

137,05-€                          BEA               12.05.14/12.44 Mr Price erua Mall,PAS181        NAD 1.933,69 1EUR=14,109376 NAD  KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

109,45-€                          BEA               12.05.14/13.45 Panarotti's ndhoek,PAS181        NAD 1.544,25 1EUR=14,109182 NAD  KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

62,12-€                           BEA               12.05.14/18.05 ACK_NA_Maerua ACK_NA_M N,PAS181  NAD 876,45 1EUR=14,108982 NAD    KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

11,34-€                            BEA               12.05.14/16.00 ACK_NA_Maerua ACK_NA_M N,PAS181  NAD 159,95 1EUR=14,104938 NAD    KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

130,76-€                          BEA               14.05.14/14.16 GAME GAME DISCOUNT WOR W,PAS181  NAD 1.831,75 1EUR=14,008488 NAD  KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

3.449,66-€                       BEA               15.05.14/11.52 FNBSA 973874 INCREDIBL N,PAS181  NAD 48.348,05 1EUR=14,015308 NAD KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

142,70-€                          GEA               15.05.14/12.19 NBK Robert Mugabe Ave ho,PAS181  NAD 2.000,00 1EUR=14,015417 NAD  KOSTEN ¤2,25 ACHTERAF BEREKEND

30,31-€                           BEA               15.05.14/12.07 FNBSA 923556 HI-FI COR N,PAS181  NAD 424,75 1EUR=14,013526 NAD    KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

28,51-€                           BEA               15.05.14/12.13 CNA CNA MAERU MALL Windh,PAS181  NAD 399,60 1EUR=14,016134 NAD    KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

28,51-€                           BEA               15.05.14/12.13 CNA CNA MAERU MALL Windh,PAS181  NAD 399,60 1EUR=14,016134 NAD    KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

28,51€                           BEA               15.05.14/12.13 CNA CNA MAERU MALL Windh,PAS181  NAD 399,60 1EUR=14,016134 NAD    KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

28,51€                           BEA               15.05.14/12.13 CNA CNA MAERU MALL Windh,PAS181  NAD 399,60 1EUR=14,016134 NAD    KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

319,98-€                          BEA               16.05.14/10.33 FNBSA 973874 INCREDIBL N,PAS181  NAD 4.499,35 1EUR=14,061347 NAD  KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

99,56-€                           GEA               16.05.14/11.04 MAERUA MALL 1 MAERUA,PAS181      NAD 1.400,00 1EUR=14,061872 NAD  KOSTEN ¤2,25 ACHTERAF BEREKEND

43,39-€                           BEA               16.05.14/16.37 FNBSA 256056 PUPKEWITZ N,PAS181  NAD 610,12 1EUR=14,061304 NAD    KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

18,87-€                           BEA               16.05.14/09.55 NA_NA_CH_Maerua NA_NA_ S,PAS181  NAD 265,35 1EUR=14,062003 NAD    KOSTEN ¤0,15 ACHTERAF BEREKEND

876,20-€                          SEPA Overboeking                 IBAN: LU140030032509480000       BIC: BGLLLULL                    Naam: Claude Feyder              Omschrijving: Refund donations H ope Village                      ID debiteur: 198547293

700,00-€                          EM2005003611258I                 BETAALD EUR             700,00   /08297200/042830168              HOPE VILLAGE TRUST               DONATION MAY 2014

366,74-€                          SEPA Overboeking                 IBAN: NL25INGB0008457679         BIC: INGBNL2A                    Naam: S. Heemelaar               Omschrijving: Mr price and staff  dinner                          ID debiteur: 198547293

910,00-€                          EM1006003665760I                 BETAALD EUR             910,00   /08297200/042830168              HOPE VILLAGE TRUST               JUNE AND SALARY MUSIC TEACHER

1.120,00-€                       EM1207003751401I                 BETAALD EUR           1.120,00   /08297200/042830168              HOPE VILLAGE TRUST               JULY, MUSIC TEACHER, WOOD COMPUT ER

1.535,00-€                       EM0608003811957I                 BETAALD EUR           1.535,00   /08297200/042830168              HOPE VILLAGE TRUST               AUGUST,WINTER UNIFORMS,KEYBOARDS

965,00-€                          EM0809003887368I                 BETAALD EUR             965,00   /08297200/042830168              HOPE VILLAGE TRUST               SEPTEMBER, EARLY INTERVENTIO     CENTER FRIEDA/MAGANO ETC.        MUSIC TEACHER

1.000,00-€                       EM1509003905158I                 BETAALD EUR           1.000,00   /08297200/042830168              HOPE VILLAGE TRUST               SELMA AND ERASTUS

1.235,00-€                       EM0710003961681I                 BETAALD EUR           1.235,00   08297200/042830168               HOPE VILLAGE TRUST               OCTOBER, GRADE 1, GABY           NAVRAAGRUBR: EM0710003961681I

700,00-€                          EM0811003040807I                 BETAALD EUR             700,00   08297200/042830168               HOPE VILLAGE TRUST               DONATION NOVEMBER HOPE VILLAGE E URO                              NAVRAAGRUBR: EM0811003040807I

700,00-€                          EM1112003127560I                 BETAALD EUR             700,00   08297200/042830168               HOPE VILLAGE TRUST               DECEMBER                         NAVRAAGRUBR: EM1112003127560I


