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Voorwoord van de voorzitter 
 
Vol trots mag ik dit eerste voorwoord schrijven; Het eerste jaar Lighthouse Ministry.NL is 
een feit. We kijken terug op een geweldige start waarin we de stichting in Nederland hebben 
opgericht, elkaar als bestuur leerden kennen en veel nieuwe donateurs mochten 
verwelkomen.  
Stichting Lighthouse Ministry.NL wil voorzien in duurzame hulp aan kinderen die leven in 
moeilijke omstandigheden in Namibië en Gods liefde doorgeven. Door te investeren in 
zelfredzaamheid, onderwijs en basisbehoeften leren kinderen en jongeren op termijn 
zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. De zorg en liefde die gegeven wordt zorgt 
ervoor dat de kinderen en jongeren zich waardevol voelen en zelfvertrouwen opbouwen. Dit 
helpt ze om hoop en kansen te ontwikkelen voor de toekomst.  

In dit jaarverslag leest u over onze activiteiten van het afgelopen jaar en kijken we vooruit 
naar de plannen voor 2022. 

We zijn dankbaar voor de zegen die God dit jaar gegeven heeft. Dankbaar voor alle 
betrokken donateurs in Nederland en Namibië. God voorzag in alles wat nodig was, op de 
juiste tijd.  

 

Annemieke de Jong 

voorzitter 
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1.  Verslag van het bestuur 
 
 

De start 
Op 3 juni 2020 hadden we de eerste bestuursvergadering. Sindsdien vergaderen we elke 3 a 
4 weken online met elkaar. Online in eerste instantie vanwege de Corona Maatregelen, maar 
ook vanwege de verspreiding van de bestuursleden over het land. Tijdens de online 
vergaderingen is Gerlinda als oprichter van Lighthouse in Namibië en als afgevaardigde van 
het Namibische bestuur aanwezig.   
 
Om een stichting met een ANBI status te kunnen worden hebben we in sept. 2020 de 
Stiching Lighthouse Ministry.NL opgericht. Per 1 januari 2021 zijn zowel de stichting in 
Namibië als de stichting in Nederland, officieel als ANBI stichting geregistreerd. Dat was 
heel goed nieuws nadat we tegenslagen hadden gehad 2021. Ook het proces rondom het 
openen van een bankrekening heeft heel wat tijd en energie gekost. Gelukkig is ook dat 
proces in maart succesvol afgerond en konden we de donateurs rechtstreeks naar onze 
eigen rekening laten overmaken.  
 
 

COVID-19 
Door de invloed van COVID-19 konden de kinderen langere tijd niet naar Lighthouse komen. 
Dit zorgde niet alleen voor het missen van een plek om te spelen en ontspannen, maar ook 
voor het niet meer kunnen eten tijdens een bezoek. Om toch te blijven voorzien in de 
basisbehoefte aan voedsel, hebben de gezinnen voedselpakketten gekregen. Fijn dat we 
toch iets konden blijven betekenen voor de kinderen en hun gezin.  
Toen de scholen en ook Lighthouse weer onder bepaalde voorwaarden open mochten, 
hebben we meteen gekeken hoe we dit veilig konden realiseren. Kinderen moesten op 1,5 
meter van elkaar zitten, mondkapjes op, eigen pennenbakje en minder kinderen tegelijk. 
Het team in Namibië heeft zich heel flexibel opgesteld en heeft in verschillende tijdsblokken 
hulp en ondersteuning geboden.  
 
Door het uitdelen van de voedselpakketten en de inzet van extra medewerkers kwamen we 
meteen al in het eerste jaar van Lighthouse Ministry.NL voor een financiële uitdaging te 
staan. De kosten waren flink gestegen en we hadden nog nauwelijks nieuwe donateurs 
kunnen benaderen.  
 
 

Donateurs 
D.m.v. acties via social media voor voedselpakketten, kleding en vaste donateurs begonnen 
er steeds meer donaties binnen te komen.  
Zowel eenmalig als maandelijks.  
Naast de particuliere donateurs, zijn we in juni 2021 in gesprek gekomen met een 
Nederlands bedrijf dat in bezit was van een stuk grond in Namibië vlakbij het huis van 
Kenneth en Gerlinda waar op dat moment de activiteiten van Lighthouse plaats vonden. Na 
een aantal oriënterende gesprekken zijn we in september 2021 een samenwerking 
aangegaan met dit bedrijf. Naast deze zakelijke donateur hebben we ook nog een aantal 
andere bedrijven als donateur kunnen verwelkomen. Mooi om te zien hoe de betrokkenheid 
gegroeid is in een jaar tijd! 
 
Van de 25 Rehoboth scholen die we rechtstreeks benaderd hebben, zijn 2 scholen het 
zendingsgeld voor Lighthouse gaan inzamelen. Daarnaast hebben we ook nog een 
presentatie mogen geven op een andere basisschool. Dat is dus een mooie start! 
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Naast particulieren, scholen en bedrijven, hebben we ook van een aantal kerken de collecte 
opbrengsten gekregen. Alles bij elkaar hebben we vol verbazing gekeken hoe God heeft 
voorzien in de extra kosten die we moesten maken.  
 
In totaal zijn we in Nederland van €400,- vast per maand naar €2100,- gegaan. En is het 
aantal betrokken donateurs gegroeid van 22 naar 37. 
 
Ook in Namibië zelf zijn bedrijven benaderd, die daarop positief gereageerd hebben. 
Hierdoor werden voedselpakketten, kerstpresentjes, uniformen en spelmaterialen 
gesponsord. 
 
 

Overige activiteiten 
Naast deze bestuursactiviteiten die rechtstreeks te maken hebben met het inzamelen van 
geld voor de kinderen in Namibië, hebben we dit eerste jaar ook gebruikt om een aantal 
basisvoorzieningen op te zetten, zoals een bankrekening, automatische incasso, flyers, 
banners, digitale presentaties en een website.  
 
 
 
 
 

2. Activiteiten 
 
2.1 Kinderprogramma’s  
 

Naschoolse opvang 
Van maandag t/m vrijdag zijn 48 kinderen opgevangen bij 
Lighthouse. Na schooltijd komen deze kinderen naar ons 
voor een warme maaltijd, begeleiding bij hun huiswerk, 
om te spelen en voor verschillende activiteiten zoals 
boogschieten, Bijbelse les, knutselen, sport en spel, 
rekenen en lezen. De naschoolse opvang focust zich op 
de meest kwetsbare kinderen in Rehoboth. Kinderen die 
naast praktische hulp ook de aandacht en liefde hard 
nodig hebben. 

Sunshine Club 
Naast de kinderen die zowel emotionele als praktische hulp 
nodig hebben, zijn er ook veel kinderen die wel een ouder 
hebben die het kind aandacht en liefde geeft, maar waar er 
geen financiën zijn om te voorzien in een dagelijkse maaltijd 
en de materialen die nodig zijn om naar school te gaan. Deze 
kinderen komen elke maandag naar Lighthouse en doen mee 
met het programma van de naschoolse opvang. Deze groep 
bestaat uit 28 kinderen. Zij krijgen elke tweede week een 
voedselpakket van ons.  
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Lighthouse Youth 
Voor de tieners organiseren wij 
tienermiddagen. Elke maandag om 
16.00 komen 14 tieners naar ons toe. 
Deze middag is voor tieners die graag 
meer willen leren over het geloof. Op 
vrijdag nemen we de tieners mee naar 
een jeugdavond van één van de lokale 
kerken 

	

 
 

Hostel 
Er zijn kinderen in Rehoboth waarvan de thuissituatie 
zo slecht is, dat zij eigenlijk niet thuis kunnen wonen. 
Deze kinderen gaan naar een hostel. Ze wonen daar 
en volgen onderwijs bij de bijbehorende school. Op 
dit moment hebben wij 22 kinderen die naar hostels 
gaan. Wij zorgen ervoor dat hun hostelgeld en hun 
vervoer heen en terugreis betaald wordt, dat ze een 
schooluniform, tas en materialen hebben en ook 
krijgen ze elke maand toiletspullen. 

 
Talenten Ontwikkel Programma 
Veel van onze kinderen hebben moeite met leren, maar zijn wel goed met hun handen. Door 
middel van het aanbieden van verschillende 
vaardigheden, kunnen de kinderen ontdekken wat ze 
leuk vinden en ook waar ze goed in zijn. We geloven 
dat dit hen zelfvertrouwen opbouwt en vinden het 
belangrijk dat de kinderen zich zo verder kunnen 
ontwikkelen. Op dit moment doen we dit kleinschalig 
door middel van het aanbieden van verschillende 
vaardigheden voor een korte periode. Denk hierbij aan: 
boogschieten, creativiteit, dans en muziek.  

 

Schoolspullen 
Het onderwijs is gratis in Namibië, maar de kinderen moeten wel zelf een uniform en 
schoolspullen verzorgen. Omdat dit voor veel ouders niet te betalen is, gaan kinderen ook 
niet naar school. Voor de kinderen in onze programma’s kopen we aan het begin van het 
schooljaar de benodigde schooluniformen en schoolspullen. Hiervoor organiseren we een 
aparte inzamelingsactie in Nederland. Met het geld dat we dit jaar opgehaald hebben, 
konden we naast de 100 kinderen die wekelijks bij Lighthouse komen ook nog 65 kinderen 
binnen de gemeenschap helpen om hun schoolspullen compleet te maken.  
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2. 2 Skill centre 
Hope Garden 
In september 2021 is een groot, nieuw stuk grond door Breman aan ons beschikbaar 
gesteld. We mogen op dit stuk grond verschillende activiteiten gaan ontwikkelen. Een 
daarvan is De Hope Garden, Dat is ons agrarisch project. Het is een onderdeel van ons skill 

centre. Een plek waar jongeren nieuwe vaardigheden 
kunnen leren om zichzelf zo verder te ontwikkelen. 
Het doel van de Hope Garden is om jongeren 
agrarische vaardigheden te leren, om 
werkgelegenheid te creëren en ook om te voorzien 
in gezond eten voor de kinderen van onze 
programma’s (en de gemeenschap). Op dit moment 
zitten we nog in de opstartfase hiervan. De 
activiteiten bestaan vooral uit schoonmaken en 
geschikt maken voor verbouwing van groenten.  

 

2.3 Training en begeleiding 
Young and pregnant 
Een goede start voor een baby is heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling. Veel jonge 
moeders in block E hebben geen financiële middelen om de eerste basisbenodigdheden aan 
te schaffen. In samenwerking met de Stichting Mommaluv (www.mommaluv.nl), delen we 
pakketten uit aan jonge moeders, om de start van deze baby wat gemakkelijker te maken. 

 

Maatschappelijk werk 
De kinderen groeien op in moeilijke omstandigheden. In de meeste gevallen is er thuis 
niemand die de kinderen begeleidt en/of aanmoedigt om naar school te gaan. Daarom gaat 
een medewerker van Lighthouse dagelijks naar de scholen om te kijken of de kinderen op 
school zijn. Ook worden er wekelijks huisbezoeken gedaan om de omstandigheden bij de 
kinderen thuis in de gaten te houden. Er wordt contact onderhouden met de ouders waarin 
ze aangemoedigd worden hun taak als opvoeder invulling te geven. Daarbij bieden we een 
een luisterend oor en geven advies.  
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3.  Toekomst 
 
 

3.1  In Nederland 
Ook het komende jaar willen we meer scholen, bedrijven en kerken betrekken bij het werk 
van Lighthouse. We hopen dat er meer mogelijkheden komen om ook bij organisaties op 
bezoek te gaan zodat we persoonlijk kunnen vertellen waar donaties aan besteed gaan 
worden.  
 
Lighthousedag  
Om donateurs betrokken te houden en nieuwe geïnteresseerde mensen te betrekken bij het 
werk van Lighthouse, willen we elk jaar een Lighthousedag gaan organiseren. Op deze dag 
zullen presentaties en workshops zijn die betrekking hebben op het werk in Namibië. Ons 
doel is de onderlinge relatie te versterken en zo ook de relatie met Lighthouse in Namibië.  
 

Nieuwsbrief 
Naast de Lighthousedag, gaan we ook 4x per jaar een nieuwsbrief uitbrengen om onze 
donateurs op de hoogte te houden van alle activiteiten in Namibië.  
 
 

3.2 Kinderprogramma’s  
 
In het komende jaar zullen de programma’s voor de kinderen verplaatsen van het huis van 
Kenneth en Gerlinda naar het nieuwe stuk grond, genaamd Land of Hope. Hierdoor ontstaat 
een betere scheiding tussen privé en ministry voor Kenneth en Gerlinda. Daarnaast ontstaat 
er veel meer bewegingsruimte voor kinderen.  
 
Talenten Ontwikkel Programma 
Om de kinderen nog beter te laten ervaren waren hun talenten liggen willen we het 
programma uitbreiden met nieuwe activiteiten. Het nieuwe stuk grond dat vorig jaar, in 
september beschikbaar is gekomen biedt daarvoor veel mogelijkheden. Het komende jaar 
willen we netbal, voetbal en boogschieten toevoegen aan het aanbod.  

 
3.3  Skills centre 

	

Hope garden 
Na de start vorig jaar, zal ook het eerste deel van komend jaar nog in het teken staan van 
herstelwerkzaamheden. De water- en stroomvoorziening moet aangepast worden aan het 
gebruik op het terrein. Dit betekent extra zonnepanelen, reinigen van de bestaande 
watertanken, vervanging van kapotte irrigatieleidingen, inrichten van een koelcel. Allemaal 
voorwaarden op groente te kunnen verbouwen en bewaren voor verkoop.  
Daarnaast zullen de eerste jongeren getraind worden in het verbouwen van groente. 

	

Naaldwerk project 
In 2022 zullen we van start gaan met het naaldwerk project. Onderdeel van het skill centre. 
Dit project focust zich op de moeders van kinderen uit onze programma’s en ook op 
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meiden die niet meer naar school gaan. Tijdens het naaldwerk project zullen de vrouwen 
naaldwerk vaardigheden leren en zich zo verder ontwikkelen. 

	

3.4 Training en begeleiding  

	

Young & Pregnant 
Naast het uitdelen van basispakketten aan jonge moeders, 
gaan we ook een training opzetten voor zwangere, jonge 
meiden. We willen ze door middel van deze training 
voorbereiden op de komst van hun kindje. Veel meiden 
hebben geen idee wat goed is om te doen tijdens de 
zwangerschap en erna. Wij vinden het belangrijk dat zij goed 
geïnformeerd worden, zodat hun kindjes hopelijk een andere 
start tegemoet gaan.  

Maatschappelijk werk 
Komend jaar gaan we oudertrainingen aanbieden 
over het opvoeden van kinderen, zodat ouders 
steeds meer kennis en vaardigheden krijgen voor 
het begeleiden van hun kinderen. Verder gaan we 
proberen om de ouders meer te betrekken bij de 
activiteiten van Lighthouse. Ouders kunnen dan bijv. 
onderdeel worden van het naaldwerkproject of 
kunnen helpen op het agrarisch project in ruil voor 
een voedselpakket.  
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4.  Organisatie 
 
Lighthouse Ministry.NL  
Middenweg 11 
1703 RA Heerhugowaard 
 
www.lighthouseministry.nl 
info@lighthouseministry.nl 
Tel. secretaris:  
Tel. voorzitter: 06-21415252 
Bank: NL26RABO0365552623 
Datum oprichting: 21 sept. 2020  
Register KvK: 80378226 
RSIN: 861654018 
ANBI status sinds 1 jan. 2021 
 

4.1  Bestuur 
 
De huidige bestuursleden zijn vanaf juni 2020 betrokken bij Lighthouse Ministry.  
Op 21 september 2020 is de stichting officieel opgericht. In de statuten van de stichting 
hebben we laten vastleggen dat bestuurders benoemd zijn voor 3 jaar. Na deze 3 jaar zijn 
de bestuursleden echter weer onbeperkt hernoembaar. De bestuursleden ontvangen geen 
vergoeding voor hun werkzaamheden.  
 
Voorzitter:   Annemieke de Jong 
Penningmeester: Roswitha Kleijberg 
Secretaris:   Linda van den Berg 
Bestuurslid:  Renko Steenbeek 
Bestuurslid:  Fred Oudemast 
 

4.2  Werknemers 
Omdat alle werkzaamheden in Namibië plaatsvinden, zijn alle werknemers in dienst van 
Lighthouse Children and youth Ministry .   
Bij de start van Lighthouse bestond het team in Namibië uit 7 werknemers. Eind 2021 waren 
dit er 12. 
 

PARTNER IN NAMIBIË  

Lighthouse Children and Youth Ministry 

P.O Box 3080 

9000 Rehoboth– Namibia  

 

De stichting staat ingeschreven bij het Ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken. De 
jaarrekening wordt door een accountant opgemaakt en aan het ministerie overhandigd. Het 
bestuur komt maandelijks bijeen en bestaat uit de volgende personen:  

Patrick Kangura Kafuka, Karomo Kenneth Shipipa, Marie Hagen-van Wyk, Kaylin van Wyk, 
Gerritje Bruijnes, Basil A van Wyk en Sarah Elise Fortuin. 
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5.  Financiën 
 
 

In april 2021 was het eindelijk echt: Lighthouse.NL ontving de allereerste donatie op de 
Rabobank rekening. In deze eerste maand waren er 22 mensen die een gift hebben gedaan 
aan Lighthouse. Een mooi begin waar we ontzettend dankbaar voor zijn. 

Toen was het zaak om zo snel mogelijk te groeien. Kenneth en Gerlinda hebben grootste 
plannen voor Lighthouse Namibië waar natuurlijk geld voor nodig is. We hebben met behulp 
van ons eigen netwerk diverse sponsoracties opgestart, waaronder een koekenactie bij de 
lokale bakker, een kaartenactie, zijn langs scholen gegaan met ons verhaal, langs diverse 
kerken waar ook weer giften uit voortgekomen zijn. Dit zijn voornamelijk eenmalige giften. 
Ons voornaamste doel werd en is om meer maandelijkse donateurs te vinden. Dat geeft iets 
meer zekerheid en een meer stevige basis om weer verder te bouwen. 

Daarnaast is er iets heel moois op ons pad gekomen. In september heeft een sponsor een 
groot stuk land in bruikleen gegeven: Land of Hope. Op dit land wordt er een skill center 
opgebouwd (Hope Garden), de programma’s voor de kinderen vinden er plaats, The 
SunShine Club, maar bovenal is het grootste gedeelte landbouwgrond. Grond die we mogen 
gebruiken om groente en fruit te verbouwen en dieren te houden. Kortom, een fantastische 
kans. De groenten die geoogst worden, gebruiken we in eerste instantie om onze eigen 
kinderen te voeden, alles wat over is, verkopen we aan de lokale bevolking. De opbrengst 
hiervan kunnen we weer gebruiken om zaden en voer te kopen en het onderhoud te 
bekostigen. We zijn dankbaar dat de eigenaar van het land ons ondersteunt waar nodig, nu 
we ons nog in de opbouwfase bevinden. 

Nog iets moois waar we ontzettend dankbaar voor zijn is onze recente samenwerking met 
de stichting Wilde Ganzen. Een geweldige stichting die zich inzet om de armoede in de 
wereld aan te pakken in samenwerking met lokale organisaties. Zij geven financiële steun en 
advies. Daarnaast mogen we gebruik maken van hun kennis en kunde. Het principe is, dat 
Lighthouse Namibië aangeeft wat er nodig is, Lighthouse.NL zoekt sponsors en Wilde 
Ganzen legt de laatste 1/3 bij van het totale bedrag.  Hier zijn we erg blij mee omdat op 
deze manier de grote uitgaven, iets dichterbij kunnen komen. 

In de volgende paragraaf willen we u graag meenemen naar ons financieel overzicht van het 
afgelopen jaar.  
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5.1  Jaarrekening 
  

              vanaf april 2021  

 Inkomsten     
 Programma's     

 
Inkomsten uit maandelijkse 
donateurs  €      16.440,00   

 Inkomsten uit eenmalige donaties   €      47.387,37   

 Inkomsten uit acties    €        4.425,00   

 Inkomsten tbv studiefonds   €          500,00   

 
Totale inkomsten tbv 
Programma's  €    68.752,37   

 Hope Garden    

 
Inkomsten uit maandelijkse 
donateurs  €        5.300,00   

 Inkomsten uit eenmalige donaties   €      26.753,64   

 
Totale inkomsten tbv Hope 
Garden  €    32.053,64   

      
 Totale inkomsten   ¤  100.806,01   

     

      
     
 Bestedingen   Vanaf april ‘21  

 Programma’s   
  
€      29.437,12  

 Scholing    
  
€        7.206,88   

 Studiefonds   €                 -     

 Hope Garden   
  
€      18.181,25   

 Bankkosten   €          271,30   
 Overige   €          200,00   

 Reservering auto   
  
€        6.000,00   

 Onttrekking aan reserves €                 -     

 Reservering Wilde Ganzen  
  
€      19.252,00   

 Reservering Zonnepanelen 
  
€        5.000,00   

 reservering Hope Garden  
  
€        5.000,00   

 Reserves en fondsen divers 
  
€      10.257,46   

 Totale kosten/bestedingen  ¤  100.806,01   
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5.2  Toelichting jaarrekening 
Belangrijkste bevindingen over 2021: In april gestart met 22 maandelijkse donateurs ten 
opzichte van in december met 37 maandelijkse donateurs. De maandelijkse kosten voor de 
programma’s zijn met de maandelijkse donateurs helaas nog niet gedekt. Gelukkig zijn er 
nog steeds iedere maand sponsors die eenmalig geld willen overmaken, waardoor we 
afgelopen jaar voor de programma’s niet in de problemen zijn gekomen. Houd wel in 
gedachten dat er door corona minder uitgaves zijn geweest dan normaal, bijvoorbeeld 
minder hostelgeld.  

Hope Garden is een ander verhaal. Daarvoor zoeken we nog donateurs. Nu is er 1 
maandelijkse sponsor, de eigenaar van het land ondersteunt ons waar nodig en we hebben 
een aantal eenmalige sponsoren gevonden om Hope Garden en Skill center te helpen op 
bouwen.  

Er zijn in 2021 geen kosten gemaakt, buiten de normale bankkosten om. Het bestuur doet 
al het werk op vrijwillige basis.  

We hebben in december een relatief hoog bedrag aan reserves staan. Dit heeft een aantal 
oorzaken.  

Er zijn in november en december diverse grote donaties geweest voor specifieke doelen. 
Zoals bijvoorbeeld aanschaf van zonnepanelen voor Skill Center Hope Garden, een groot 
bedrag bestemd voor de programma’s en er is een studiefonds opgericht. Ook is het goed 
om te weten dat de maandelijkse bijdrage voor december, pas in januari is overgemaakt. Dit 
was een extra hoog bedrag, aangezien er diverse investeringen zijn gedaan om de ruimtes 
voor de programma’s up to date te maken en hiervoor waren de donaties al binnengekomen 
in december.  

 

5.3  Speerpunten 
Onze speerpunten voor 2022 zien er als volgt uit:  

● Skills Center nog meer opbouwen zodat we de lokale bevolking kunnen leren om 
zelfredzaam te worden.  

● Young and Pregnant programma starten.  
● Naaldwerk project opstarten.  
● Boogschietveld en speeltuin aanleggen 

 

5. 4 Begroting 
Wat hebben we nodig?  

De verwachte bestedingen zullen hoger zijn dan afgelopen jaar.  

We zullen ons gaan richten op werving van nieuwe donateurs die maandelijks of eenmalig 
willen doneren. Daarnaast zoeken we nog een bestuurslid die als core business 
‘fondsenwerving’ en ‘social media’ in zijn of haar portefeuille krijgt.  

 

Wanneer we terugkijken op het eerste jaar van Lighthouse.NL, kijken we terug in 
dankbaarheid. Er is zoveel moois op ons pad gekomen en er zijn nog zoveel mogelijkheden 
om te kunnen groeien. Met als doel om nog meer kinderen te mogen helpen in de armste 
wijk van Rehoboth in Namibië.  


