
 
 

Jaarverslag 2020 van het Kinderadoptieplan aan de jaarlijkse ledenvergadering van de Nazarene 
Missions International, Kerk van de Nazarener, bijeen op 5 juni 
 
 
“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, 
 
Bovenstaand citaat stond ook in het jaarverslag over 2019, in een hele andere context, nu relevanter 
dan ooit. Samen kijken naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoeken wat we daarmee kunnen 
doen. 

 
Dankbaar zijn we voor alle trouwe en liefdevolle giften,  
het gebed, en de betrokkenheid bij het 
Kinderadoptieplan in het afgelopen jaar, een jaar waarin 
voor iedereen alles anders was.  
 
In 2020 namen er vanuit Nederland 305 sponsors deel 
aan het Kinderadoptieplan en werden via de 
verschillende sponsorprogramma’s 521 kinderen 
gesteund (Figuur 1). Het aantal sponsors is t.o.v. 2019 
nagenoeg gelijk gebleven. De grootste afname is te zien 
in sponsors van voedselplannen (Figuur 2). Er is het 
afgelopen jaar in totaal € 105.737,04  ontvangen. Een 
fantastisch bedrag! Naast de maandelijkse 
sponsorbijdragen, ontvingen we geregeld extra giften. De 
extra (niet voor een specifiek doel) ontvangen giften via 
plan 5 zijn in 2020 bestemd voor Shechem Children’s 

Home (Filippijnen), opvanghuis voor slachtoffers van online seksuele uitbuiting; € 7.543,88 
 
Dankzij alle giften van sponsors in 
Nederland én andere landen, werden het 
afgelopen jaar meer dan 11.000  
kwetsbare kinderen gesteund via 
Nazarene Compassionate Ministries 
(NCM) programma’s in 60 verschillende 
landen. Door 257 Kinderontwikkel-
centra kregen kinderen een hoopvolle 
toekomst. We zijn heel blij dat wij vanuit 
Nederland daaraan een bijdrage mogen 
leveren. 
 
Post 
In 2020 zijn 327 poststukken ontvangen 
en doorgestuurd naar de sponsors. De post heeft vanwege de COVID-19 pandemie ook maanden 
vrijwel stilgelegen. Hoe dit het komende jaar zal ontwikkelen is onduidelijk. Daarnaast heeft NCM 
besloten dat vanaf 1 januari 2021, de Kinderontwikkelcentra de brieven/werkjes van de kinderen 
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Figuur 2
Wijzigingen in het sponsorbestand in 2020.
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Figuur 1
Verloop van het aantal sponsors en kinderen gesponsord
via in de verschillende sponsorplannen; 2011 - 2020



 
 

mogen inscannen en dit wordt digitaal met de sponsors gedeeld. De Nederlandse sponsors zullen de 
keuze krijgen om dit per email te ontvangen of door ons geprint en per post verstuurd. 
 
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. In 2020 waren er 
25 reassignments (Figuur 3), waarvan er 11 hun 
opleiding hebben afgerond.  
Om deel te kunnen nemen aan een programma moet 
een sponsorkind aan verschillende voorwaarden 
voldoen. Zo wordt er verwacht dat er minimaal elke 2 
jaar een nieuwe foto wordt aangeleverd en dat er 
minimaal 3x per jaar correspondentie, een nieuwsbrief 
of rapport wordt opgestuurd. Tijdens de COVID-19 
pandemie hadden veel  Kinderontwikkelcentra moeite 
met het bieden van onderwijs.  
Veel Kinderontwikkelcentra hebben geprobeerd 
digitaal toch nog iets van onderwijs te organiseren, 

maar dat is niet overal gelukt. Vanwege de COVID-19 pandemie is er op het hoofdkantoor van NCM in 
Amerika besloten dat de voorwaarden waaraan een sponsorkind moet voldoen, tijdelijk niet 
gehandhaafd zouden worden. Vanaf maart tot oktober 2020 hebben er daarom alleen reassignments 
plaats gevonden wanneer een sponsorkind zijn/haar opleiding afgerond had. Vanaf oktober 2020 is er 
met de Kinderontwikkelcentra afgesproken dat zij zelf aangeven wanneer redelijkerwijs weer aan de 
voorwaarden kan worden voldaan. Naar aanleiding hiervan zijn de reassignments ook weer op gang 
gekomen. Op dit moment wordt er vanuit sommige Kinderontwikkelcentra wel en vanuit andere 
centra nog niet geregistreerd op voorwaarden van het sponsorprogramma. Hoe dit het komende jaar 
zich zal ontwikkelen is onduidelijk.  
 
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, juist ook in deze tijd, dat de meeste sponsors 
besluiten om een ander te kind te steunen.  
 
Online promotie activiteiten 
Via diverse kanalen is er ook in 2020 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. In lijn met motie van de DNMI Conventie in 2019, hebben we een aantal nieuwe materialen 
via de website beschikbaar gesteld vanaf 1 juni. Dit kunnen gemeentes gebruiken tijdens een 
kerkdienst waarin speciale aandacht voor het Kinderadoptieplan wordt gegeven. Het komende jaar 
kunnen we dit wellicht aanvullen met een door ons opgenomen presentatie en de mogelijkheid om 
via een digitaal platform na afloop vragen te beantwoorden. In 2020 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 penningmeester en de hulpmiddelen voor het organiseren van een themadienst door 
de lokale NMI’s. 
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Figuur 3
Verloop van het aantal 'reassignments' en reden van het
stoppen van de sponsoring vanuit NCM; 2014- 2020



 
 

 
Team 
Het afgelopen jaar bestond ons team uit: Hetty van den Heuvel (online-promotie), Hennie Schrier 
(penningmeester), Stefanie Simons-Versteegen (sponsoradministratie), Eveline de Ruiter 
(postverzending) en mijzelf (landelijke coordinator).  
Jan Inden heeft na 17  jaar zijn taken voor het Kinderadoptieplan neergelegd, nadat hij Hetty goed 
ingewerkt had. Jan wat heb je al die jaren trouw je vele, creatieve en bijzondere talenten ingezet voor 
het Kinderadoptieplan! We gaan je later dit jaar hiervoor nog in het zonnetje zetten. 
De zoektocht naar een penningmeester heeft tot nu toe nog niet geleid tot het aanstellen van een 
nieuwe penningmeester. Daarom zijn we bijzonder dankbaar dat Hennie deze taak het afgelopen jaar 
nog op zich wilde nemen.  
Een (h)echt team zijn in deze tijd met alle reis- en sociale afstand beperkingen had zo zijn eigen 
uitdagingen. De meeste zaken zijn dan ook telefonisch en per mail georganiseerd. In de zomer hebben 
elkaar 1 keer in het “echt”, op gepaste afstand, kunnen ontmoeten.  
 
De wereldwijde COVID-19 pandemie zal zeker zijn weerslag hebben op de Kinderontwikkelcentra, de 
kinderen, maar ook op de persoonlijke situatie van de sponsors. We weten ons in alle onzekerheid 
verbonden met elkaar en gezien door onze God: “Ik ben met jullie, ALLE dagen, …” Matteus 28:20 
 
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 2020  

 
 
Toelichting financieel verslag 
De giften binnengekomen via plan 5 (projecten) zijn voornamelijk naar het Shechem project voor 
heling en steun aan slachtoffers van seksuele uitbuiting, en het project voor onderwijs en 

debet 2020 credit 2020

betaalrekening ING 27.312,86€        begin boekjaar 10.245,00€    

spaarrekening ING 12.234,17€        resultaat 2020 81,00€          

debiteuren 130,00€            nog te betalen bedragen 29.351,03€    

39.677,03€        39.677,03€    

debet 2020 credit 2020

uitgaven: ontvangsten:

plan 1 -voedsel- 16.478,73€     voor plan 1 -voedsel- 21.375,00€  

plan 2 -onderwijs- 63.739,30€     voor plan 2 -onderwijs- 66.935,00€  

plan 3 -onderwijsfonds- 12.182,97€     voor plan 3 -onderwijsfonds- 10.725,00€  

plan 4-kinderen met een beperking- 2.273,38€       voor plan 4 -kinderen met beperking- 2.227,50€    

plan 5-gift voor project- voor plan 5 -gift voor project-

………onderwijs voor Syrische kinderen 822,00€          ………onderwijs voor Syrische kinderen 822,00€       

          Shechem Children's Home, Philippines 7.543,88€                 Shechem Children's Home, Philippines 1.894,50€    

          global anti trafficking fund 25,00€                     global anti trafficking fund 25,00€        

          help for Persecuted Christians 25,00€                     help for Persecuted Christians 25,00€        

totale afdracht 103.090,26€      104.029,00€  

plan 6- Kinderadoptieplan Nederland kosten- 2.565,78€          plan 6 -Kinderadoptieplan Nederland giften- 1.708,04€      

resultaat 2019 81,00€              

105.737,04€      105.737,04€  

Kinderadoptieplan balans 2020

Kinderadoptieplan resutaten 2020



 
 

ondersteuning van Syrische kinderen gegaan. Daarnaast hadden we een gunstige wisselkoers (€ naar 
$), zijn er vanwege de COVID-19 pandemie minder kosten gemaakt (plan 6). We hebben slechts 2.4% 
onkosten gemaakt in 2020 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 2021 

 

 
Toelichting begroting 2021 
We begroten een bedrag van € 103.260,- aan te ontvangen sponsorgelden, waarbij we een reserve 
van 10% aanhouden. Extra (niet geoormerkt) giften die binnenkomen in 2021 via plan 5, zullen 
bestemd worden voor “Kids Clubs in voormalige USSR”.  
 
Sinds het uiteenvallen, begin jaren ’90, van de USSR (Sovjet-Unie) hebben deze landen te kampen 
met grote sociale en economische gevolgen, waarvan de nasleep nog dagelijks voelbaar is. Dit raakt 
vooral kinderen, die vaak in moeilijke en onveilige omstandigheden leven. Vanwege de slechte 
economische situatie zien ouders zich genoodzaakt in het buitenland te werken en blijven kinderen 
alleen achter. Dat is een vruchtbare bodem voor kinderen en jongeren om slachtoffer te worden van 
drugs- en alcoholmisbruik, verhoogd risico om HIV (aids) op te lopen en risico om slachtoffer te 
worden van mensenhandel. Naast deze sociale en economische problemen hebben de mensen in 
het voormalig USSR ook te kampen met een spirituele leegte. Onder het communisme mochten 
mensen geen geloof belijden en die erfenis is blijven bestaan. Kinderen en gezinnen hebben 
behoefte aan echte hoop. 
Doel van NCM is om te voorzien in de holistische behoeften van kwetsbare kinderen via lokale 
kerken die zorg dragen voor hun welzijn. Via Kids Clubs reiken ze uit naar deze kinderen, die vaak uit 
gebroken gezinnen komen. Door de interactie met kinderen, reiken ze ook uit naar ouders om liefde 
te tonen en een relatie op te bouwen. Er zijn clubs voor kinderen in kerkbuurten, clubs verbonden 
aan weeshuizen en "pleeggezinnen", clubs voor kinderen met speciale behoeften (waar de ouders 
als vrijwilligers bij het werk worden betrokken), clubs gericht op studenten met orthopedagogische 
behoeften, clubs voor kinderen die leven met HIV en AIDS, clubs voor kinderen die op straat leven, 
en clubs voor bijzonder arme kinderen die in de dorpen van Armenië en Kirgizië wonen. 
Omdat we geloven dat kinderen van bijzondere waarde zijn in Gods Koninkrijk. 

 

Begroting

budget 2021 werkelijk 2020 budget 2020 werkelijk 2019 budget 2019

inkomsten

ontvangen sponsorgelden 103.260,00     105.737,04         102.450,00     118.781,14         111.000,00     

rente 7,12                      

totale ontvangst 103.260,00     105.737,04         102.450,00     118.788,26         111.000,00     

uitgaven

afdrachten 99.129,60       103.090,26         98.352,00       116.992,39         106.560,00     

postzegels/correspondentie sponsors 1.580,00         1.330,34 1.000,00         841,58                 1.500,00         

promotiemateriaal 400,00             598,00             423,53                 650,00             

kantoorartikelen 400,00             300,00             150,00             

reiskosten 300,00             73,33 500,00             213,17                 470,00             

boekhoudpakket 400,00             377,69                   400,00             265,61                 350,00             

bankkosten 450,00             440,31 500,00             462,18                 520,00             

kerstkaarten en -zegels 400,40             344,11                   400,00             352,25                 400,00             

team 200,00             200,00             92,55                   200,00             

studiedag - 200,00             200,00             

totale uitgaven 103.260,00     105.656,04         102.450,00     119.643,26         111.000,00     

% onkosten van ontvangsten 4,00 2,43 4,00 2,23 4,00


