Nieuwsbrief Stichting Verrekijker – Home of Hope

Introductie van het nieuwe Sterproject
Via deze nieuwsbrief vertellen we u graag iets over het project “Home of Hope” in
Ghana, het nieuwe Sterproject van de ZWO-commissies van de Bethlehemkerk en
de Morgensterkerk. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website
www.stichtingverrekijker.nl. Daarop vindt u altijd het laatste nieuws, foto’s en
verslagen uit Ghana en Nederland.
Met uw vragen en opmerkingen kunt u uiteraard bij ons terecht. Zie het colofon elders in
deze Nieuwsbrief voor onze gegevens. Voor nu wensen we u veel plezier met deze nieuwsbrief.
De commissie heeft een echtpaar in dienst genomen dat gaat
Doel van ons project is het helpen realiseren van het “Home zorgen voor de jongeren. De man, Barnabas, heeft in het
verleden als pastor gewerkt en heeft veel ervaring in het
of Hope” hostel in de stad Tamale in Ghana. In
samenwerking met lokale kerken in Ghana wordt een tehuis werken met jongeren.
gebouwd om jongeren een kans te geven een opleiding te
Voortgang in Nederland
volgen. In dit tehuis is iedere jongere die onderdak nodig
heeft, ongeacht overtuiging, welkom.
In juli 2007 is in Nederland een stichting opgericht, daarbij
zijn enkele gezinnen uit de Bethlehemkerk en de
De organisatie van het tehuis is in handen van de Bible
Morgensterkerk actief betrokken. Dit zijn Marja en Edwin van
Church of Africa. Deze kerk zag dat jongeren in afgelegen
der Vlist, Ilse-Joan en René van Engelen en Ciska en Leon van
dorpen met arme ouders geen toekomstperspectief hebben. den Dool. In het eerste jaar is veel steun gekomen voor dit
Men zou ze graag onderdak bieden in de provinciehoofdstad, project en is de eerste bouwfase afgerond. Daarbij heeft de
zodat ze daar een opleiding kunnen volgen.
stichting veel bijzondere giften ontvangen. Per september
2008 kunnen daarom de
De nederlandse Joke de Lange, uitgezonden voor Wycliffe
eerste 12 jongeren starten
Bijbelvertalers, en haar man Abukari, zijn hier direct bij
met hun opleiding, een
betrokken. Zij zijn ook onze contactpersonen in Ghana.
kans die ze zonder het
“Home of Hope” niet
hebben.
Voortgang in Ghana
Joke en Abukari, onze
Sinds de start in juni 2007 is er veel gedaan in Ghana. De
contactpersonen van ons
Bible Church of Africa (BCA) heeft besloten serieus werk te
project in Ghana, zijn van
maken van het project. Er is een speciale commissie
maart tot mei in Nederland
opgericht die onder verantwoordelijkheid van de BCA werkt.
geweest. Ze zijn ongeveer
In deze commissie zitten drie predikanten, maar ook een
1 week in de regio
accountant, een bouwkundige en een onderwijzeres en
Papendrecht geweest,
alfabetiseringsdeskundige. De commissie vergadert iedere
waar een druk programma
maand en is verantwoordelijk voor de bouw van het Home
op hen wachtte.
of Hope. Na de bouw zal de commissie verantwoordelijk zijn

Het project in het kort

voor een goed beheer van het Home of Hope.

Christelijke visie gedeeld in Ghana en

Naast de oprichting van een commissie heeft de BCA een stuk Nederland
land beschikbaar gesteld voor de bouw van het Home of
De stichting Verrekijker en het comité in Ghana werken
Hope. Dit land was gekocht met het idee een regionaal
vanuit een christelijke motivatie. We vinden het belangrijk
trainingscentrum te
door onze daden iets te laten zien van Gods liefde voor ons.
starten. Het perceel
Het “Home of Hope” moet zo een inspirerend huis worden,
is echter groot
waar iedereen zich welkom voelt. Daarnaast is ons doel heel
genoeg voor beide
praktisch, het geven van een opleiding en daarmee goede
plannen. In Ghana
kansen voor jongeren om op eigen benen te staan.
is hard gewerkt aan
de bouw, veel
Het Sterproject, uitbreiding Home of Hope
gemeenteleden
Het Sterproject bestaat uit de uitbreiding van het Home of
hebben daar (soms
Hope. Deze uitbreiding maakt het Home of Hope geschikt
letterlijk) hun
voor circa 42 jongeren. In het afgelopen jaar zijn 7 kamers
steentje aan
gebouwd met bijbehorend sanitair, is de watervoorziening en
bijgedragen.
de electriciteit gerealiseerd en is de fundering gemaakt voor
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nog eens 7 kamers. Hierdoor is er nu ruimte voor het
verzorgend echtpaar en circa 12 jongeren.
De bouwplannen bestaan uit:
1. 7 kamers en sanitair, € 13.275;
2. keuken, vervanging van voorlopige keuken, € 8.700;
3. woon- en studeerkamer, € 6.700;
4. eetzaal, € 7.300;
5. regenwateropslag, € 3.000.
Daarnaast zal in januari 2009 naar verwachting worden
gestart met de bouw van een huis voor het verzorgend
echtpaar, waarvoor een gift is toegezegd. Verder is een
bedrag van €4.500 benodigd voor de inrichting en het
meubilair. In het plaatje hieronder zijn de
uitbreidingsplannen schematisch weergegeven.
5e Regenwateropslag
€ 3.000

Voorlopige
keuken

Huis voor verzorgend
echtpaar
€ 17.000

1e Kamers en
sanitair
€ 13.275

2e Keuken
3e

Woonkamer
en studeerkamer

€ 8.700

€ 6.700

4e Eetzaal
€ 7.300

Gerealiseerde fase 1: 10-15 jongeren, 1 echtpaar voor verzorging, conciërge,
7 (slaap)kamers, wc, douche, water, electriciteit, voorlopige keuken
Sterproject, fase 2: Realisatie uitbreiding voor nog ca. 30 jongeren

Nieuwe donateurs gezocht…
Na de bouw zijn er ook beheerkosten. Die bestaan uit de
kosten van levensonderhoud voor de aanwezige jongeren en
de kosten van het echtpaar dat aangesteld wordt voor de
dagelijkse verzorging.
Voor de eerste periode schatten wij de beheerkosten op €
750 per maand. Wanneer het Home of Hope helemaal af is en
er ongeveer 42 jongeren zijn gehuisvest zullen de
beheerkosten oplopen naar ongeveer €1250 per maand. Er
wordt op dit moment al nagedacht over methoden om deze
kosten te beperken. Hierbij wordt gedacht aan de
mogelijkheden voor een kleine hotelfunctie die geld kan
opleveren, een internetcafé of andere inkomensgenererende
activiteiten.
Er is op dit moment al een kleine groep donateurs die
maandelijks een bedrag overmaken. We zijn nog op zoek naar
voldoende donateurs om ook de beheerkosten te kunnen
betalen!
U kunt zich aanmelden als donateur door contact met ons op
te nemen. Zie de colofon voor onze contactgegevens. Indien
u een eerste gift overmaakt wordt u vanzelf benaderd of u de
nieuwsbrief wilt ontvangen en of u vaste donateur wilt
worden.
De belastingdienst heeft het ANBI certificaat
aan de stichting Verrekijker toegekend. Uw
giften aan onze stichting zijn dus aftrekbaar
voor de belasting.

De groene kleur geeft de eerste fase aan, de rode kleur staat
voor de te realiseren uitbreiding. Om al deze bouwplannen te
Hoe houden wij u op de hoogte
realiseren heeft de stichting naast de inkomsten uit het
sterproject ook inkomsten uit diverse giften en een kring van De komende 2 jaar zullen wij u op de hoogte houden van de
voortgang van het project. U zult regelmatig een stukje
vaste donateurs.
vinden in de Schakel. Verder zullen wij u informeren via de
zuil boven de ZWO-ster. Bij deze ZWO-ster kunt u regelmatig
Om u een indruk te geven van de maten: het grootste
gebouw met de slaapkamer voor de jongeren meet circa 38,5 een nieuwe nieuwsbrief verwachten, zodat u de voortgang
meter bij 27 meter, de keuken en eetzaal is ongeveer 18 bij van het project thuis nog eens rustig kunt volgen.
18 meter en het huis is 10 bij 12 meter.
Op onze website vindt u diverse fotoreportages van de
verschillende bouwwerkzaamheden.

Geef jongeren een toekomst, wij rekenen op
uw steun!

Colofon
Stichting Verrekijker, opgericht 6 juli 2007, zet zich in om jongeren in derdewereldlanden een beter perspectief te bieden.
Daarnaast wil de stichting ook jongeren in eigen land bewust maken van de problemen die elders op de wereld spelen.
Secretariaat:
Telefoon:
E-mail:
Website:
KvK nummer:
ABN AMRO:

Notenhof 11, 3355 BS Papendrecht
078-6425475
info@stichtingverrekijker.nl
www.stichtingverrekijker.nl
24417956
50.53.14.568
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De doelstellingen van de stichting zijn:
 samen met de lokale bevolking opzetten van projecten in
ontwikkelingslanden en hiervoor(financiële) middelen ter
beschikkingstellen;
 coachen van de lokale bevolking bij de uitvoering van de
projecten zolang dit nodig is;
 de jongeren in Nederland bewust maken van de ongelijke
verdeling van de welvaart in de wereld
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