Jaarverslag 2019 van het Kinderadoptieplan aan de jaarlijkse ledenvergadering van de Nazarene
Missions International, Kerk van de Nazarener, bijeen op 9 mei 2020 te Vlaardingen
“Je kunt niet teruggaan in de tijd om het begin te veranderen, maar je kunt beginnen waar je bent en
het einde veranderen.” C.S. Lewis
Geachte ds. Antonie Holleman, leden en vrienden,
Dankbaar zijn we voor alle liefdevolle giften, gebed, en de betrokkenheid in het afgelopen jaar, het
geeft kinderen een hoopvolle toekomst.
In 2019 namen er vanuit Nederland 306 sponsors deel
aan het Kinderadoptieplan en werden via de
verschillende sponsorprogramma’s 536 kinderen
gesteund (Figuur 1). Het aantal sponsors is t.o.v. 2018
nagenoeg gelijk gebleven. De grootste afname is te
zien in sponsors van voedselplannen (Figuur 2).
Beëindiging van onderwijsplannen was meestal het
gevolg van een ‘reassignment’. Naast de maandelijkse
sponsorbijdragen, ontvingen we geregeld extra
giften. Er is het afgelopen jaar in totaal € 119.643,26
ontvangen. Een fantastisch bedrag! De extra giften via
plan 5 zijn in 2019 bestemd voor onderwijs aan
Syrische kinderen;
€ 20.517,54

Post
In 2019 zijn 680 poststukken
ontvangen en doorgestuurd naar
de sponsors. Het kan soms meer
dan twee maanden duren voordat
de correspondentie van een kind
de sponsor bereikt. Om de
veiligheid van de kinderen te
waarborgen loopt alle
correspondentie via het

aanmelding
opzegging

4 - kind met beperking

sponsorplan

Dankzij alle giften van sponsors in
Nederland én andere landen,
werden het afgelopen jaar meer
dan 18.000 kwetsbare kinderen
gesteund via Nazarene
Compassionate Ministries (NCM).
Door 257 Kinderontwikkelcentra
in 39 landen kregen kinderen een
hoopvolle toekomst. We zijn heel blij dat
wij vanuit Nederland daaran een
bijdrage mogen leveren.
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Figuur 2
Wijzigingen in het sponsorbestand in 2019.
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internationale kantoor van NCM in Amerika. Het afgelopen jaar is de duur van het transport tussen
Amerika en Nederland met de helft verkort.
Reassignments
Een reassignment betekent dat een kind uit het sponsorproject gaat. Dit kan verschillende oorzaken
hebben, bijvoorbeeld vanwege het afronden van de opleiding, het project wordt opgeheven, het
programma verlaten (werken, trouwen, van school of verhuizing) of geen opgave van reden.
Aantal kinderen
10 opleiding afgerond
1 geen steun meer nodig
2 getrouwd
2 verhuisd
10 onbekend
5 komt niet meer

Figuur 3
Redenen waarom kinderen uit het sponsorporject gaan (reassignments)
in 2019

Het afgelopen jaar waren er 30
reassignments (Figuur 3). Een mooie reden
van reassignments is vanwege het afronden
van de opleiding of dat het kind geen steun
meer nodig heeft. In 2019 in totaal 37% van
de reassignments. De andere redenen
kunnen ons verdrietig maken of een
machteloos gevoel geven. Toch mogen we
weten dat elke tijd dat het kind gesteund
werd hun toekomst hoopvoller heeft
gemaakt.

Met het bericht over de reassignment krijgt een sponsor een voorstel om een ander kind van de
wachtlijst een kans te geven. We zijn heel dankbaar dat de meeste sponsors besluiten om een ander
te kind te steunen.
Nazarene Community Centre Marakwet-East (Kenya)
Dorcas Chepkwony, uit de gemeente Rotterdam, is sinds 2014 bezig om voor weeskinderen in
Marakwet-East een kinderontwikkelcentrum op te zetten, waarna deze kinderen via het
Kinderadoptieplan gesteund zouden kunnen worden. Een van de eisen om de holistische benadering
van het Kinderadoptieplan (als onderdeel van NCM) te garanderen is dat een lokale gemeente dit
initiatief draagt. Het heeft veel gesprekken, gebeden en acties gekost, maar eind 2019 is de Marakwet
East – First Church of the Nazarene geïnstalleerd, met 26 volwassen leden. Wat zijn we dankbaar!
Groot was dan ook onze teleurstelling, dat NCM in overleg met de veldleiders in Afrika, besloten heeft
geen Kinderontwikkelcentrum in Marakwet East te starten, zolang er nog geen sterke gewortelde
gemeente is om het project te ankeren en op het project te kunnen toezien. Concreet betekent dit
dat steun voor dit project en deze kinderen (nog) niet via het Kinderadoptieplan kan lopen, maar via
het Sosurwo Fonds: https://sosurwofonds.com/
Online promotie activiteiten
Via diverse kanalen is er ook in 2019 actief gewerkt aan de naamsbekendheid van het
Kinderadoptieplan onder Nazareners. Zo zijn we actief op Facebook, Instagram, Youtube en
Mailchimp. Het blijkt dat het steeds meer moeite kost om onder de aandacht te komen op social
media. We moeten een heroverweging moeten maken over de manier waarop we onze doelgroep
bereiken. In 2019 hebben, naast de reguliere berichten, enkele activiteiten speciale aandacht
gekregen. Zoals de mogelijkheid om online te kunnen schrijven met je sponsorkind, de mogelijkheid
om een kind met beperking te kunnen sponsoren, de vacature voor de online promotor en de
hulpmiddelen voor het organiseren van een themadiensten door de lokale NMI’s.

Team
Het afgelopen jaar bestond ons team uit: Jan Inden (onlinepromotie), Hennie Schrier (penningmeester), Stefanie SimonsVersteegen (sponsor administratie) en Eveline de Ruiter
(postverzending). Een team met openheid, eerlijkheid, liefde,
enthousiasme en deskundigheid! We wonen verspreid over het
hele land, dus worden de meeste zaken telefonisch en per mail
georganiseerd. Toch was het waardevol om elkaar dit jaar 3 keer
‘life’ te zien, om samen beleid en richting te bepalen.
Tot slot wil ik iedereen die het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd aan het Kinderadoptieplan,
in welke vorm dan ook, heel hartelijk bedanken. Uw bijdrage, klein of groot in liefde gegeven geeft
kinderen een hoopvolle toekomst!
Hartelijke groet,
Désirée Veening-Griffioen
coördinator Kinderadoptieplan Nederland
Financieel verslag Kinderadoptieplan over 2019

Toelichting financieel verslag
De giften binnengekomen via plan 5 (projecten) zijn naar project ACM1245 voor onderwijs en
ondersteuning van Syrische kinderen gegaan. Daarnaast hadden we een gunstige wisselkoers (€ naar
$), zijn er minder kosten gemaakt (plan 6) en hebben we de reserves teruggebracht met € 855,
waardoor er een extra bedrag naar dit project is gegaan.
Plan 6: we hebben slechts 2.3% onkosten gemaakt in 2019 i.p.v. de begrootte 4%.
We houden een reserve van 10% aan; zodat zoveel mogelijk giften bij de kinderen terecht komen,
maar we wel ruimte hebben om koersverschillen e.d. op te kunnen vangen.

Begroting Kinderadoptieplan 2020

Toelichting begroting 2020
We begroten een bedrag van € 102.450,- aan te ontvangen sponsorgelden t.b.v. plan 1 t/m 4, waarbij
we een reserve van 10% aanhouden. Extra (niet geoormerkt) giften die binnenkomen in 2020 via plan
5, zullen bestemd worden voor “The Shechem Children’s home” in de Filippijnen, een project voor
hulp aan overlevenden van online seksuele uitbuiting van minderjarige kinderen.
De kerk van de Nazarener werkt hierin samen met International Justice Mission en faciliteren een
therapeutische woonzorgfaciliteit en beoordelingscentrum. Het huis is de eerste in zijn soort. Zonder
evaluatiecentra voor woonwijken worden geredde kinderen vaak in minder dan ideale
huisvestingssituaties gebracht op een moment dat ze een diepe behoefte hebben aan veiligheid en
therapeutische behandeling. Deze residentiële zorginstelling biedt veiligheid voor de kinderen,
evenals fysieke, psychologische en spirituele zorg om hen te helpen met het genezingsproces.
Kinderen blijven maximaal drie maanden in het huis, terwijl het personeel werkt aan het bepalen van
de gezondste en veiligste langetermijnplaatsing.

