JAARVERSLAG 2018
Organisatie
In mei/juni 2007 waren de oprichters van WWH gastgezin voor IRTT-cursisten uit Zambia
en Zimbabwe. Met hen is contact gebleven en in mei 2008 is besloten om hen ook materieel
te helpen. Dat kreeg vastere vorm en daarvoor leek het beter een stichting op te richten. De
officiële datum van de oprichtingsacte van de stichting bij de notaris is op 16 februari 2010.
`
Bestuursleden
Per 31 december 2018 bestaat het WWH-bestuur uit:
• Bernhard Jonker
voorzitter
• Wim Holtrust
secretaris
• Robert van der Wal
penningmeester
• Melanie van der Wal
lid
• Gerda Holtrust
lid
• Annet Jonker
lid
Statutaire doelstelling
1. De stichting heeft ten doel: het elders in de wereld bestrijden van de gevolgen van
armoede op individueel niveau.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van
financiële ondersteuning aan mensen en groepen van mensen in het werkgebied van
de stichting met geld dat voor dat doel wordt ingezameld.
3. De stichting verricht haar werkzaamheden vanuit de Bijbelse opdracht om
Christelijke barmhartigheid te tonen aan hen die in armoede en verdrukking leven.
4. Tot het doel van de vereniging behoren ook alle activiteiten die in de ruimste zin van
het woord bevorderlijk kunnen zijn voor of verband houden met het in lid 1
genoemde doel.
Bestuursvergaderingen
In 2018 zijn we als bestuur elk kwartaal bij elkaar geweest om te vergaderen. Tussendoor
wordt er telefonisch en per mail overleg gepleegd.
Activiteiten
- elk kwartaal werd er geld gestuurd naar Lundazi in Zambia om in de eerste
levensbehoeften te voorzien
- in de regio Harare, Zimbabwe lopen nu vijf projecten, onder andere een naaiproject,
moestuinproject en kippenprojecten.
- in de regio Chinhoyi, Zimbabwe lopen nu negen projecten, waaronder een
autowasserette, de verkoop van schooluniformen, kippenprojecten en een
geitenproject.
- in de regio Bulawayo, Zimbabwe lopen nu zeventien projecten, waaronder
kippenprojecten, een tuck-shop en verkoop van tweedehands kleding.
- in Congo wordt een graanmolen via onze stichting ondersteund. Dit neemt heel veel
vrouwen en meisjes werk uit handen.
- van een heel aantal projecten horen we regelmatig hoe het gaat en krijgen we foto’s
toegezonden. We kunnen op deze manier heel prettig met hen samenwerken, een
goede terugkoppeling naar onze stichting is één van onze voorwaarden. Enkele van
deze projecten hebben we een extra financiële stimulans gegeven. Volgend jaar zijn
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dan weer andere projecten aan de beurt. Stiekem hopen we natuurlijk dat de
contactpersonen van de projecten waar we minder van horen, hierdoor gestimuleerd
worden om beter te communiceren.
Donateurs/fondsen
- in 2018 hebben onze vaste donateurs trouw hun toegezegde bijdrage voldaan. We
zijn dankbaar voor deze vaste groep mensen die WWH een warm hart toedragen.
- er zijn opbrengsten van collecten die tijdens kerkdiensten in Dalfsen zijn gehouden
binnen gekomen. Ook hiervoor zijn we erg dankbaar dat kerkbesturen ons werk
breed aandacht geven en financieel ondersteunen.
- verder hebben een paar donateurs een gift gegeven voor een specifiek project.
- het aantal particuliere donateurs is stabiel gebleven.
Voorlichting en communicatie
- drie keer is er een nieuwsbrief verstuurd
- met kerst kregen kerkleden in Dalfsen en vaste donateurs een kerstgroet
- activiteiten gaan door op Facebook en Twitter
Financiën
Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2018 € 10535,=. De totale inkomsten waren
€ 8770,= en de totale uitgaven waren € 5384,=. Het exploitatiesaldo over 2018 is
€ 3386,= positief. Dat komt met name door het in 2017 afgelegde werkbezoek en het
opstarten van een heel aantal projecten tijdens deze reis. In 2018 moesten deze projecten
eerst verder gestructureerd worden en zijn er daardoor minder nieuwe projecten gestart.
Tenslotte
Nadat het leger in 2017 in Zimbabwe de macht greep werd Mugabe ‘ontslagen’, Emmerson
Mnangagwa wordt ingezworen als nieuwe president. Hij was al onder Mugabe minister van
staatsveiligheid. In september 2018 zijn er verkiezingen geweest die ook weer niet geheel
zonder gewelddadige incidenten verliepen. Echter: eerst lijkt het er wat beter uit te zien.
Mnangagwa schept hoop, hij belooft te zoeken naar buitenlandse investeerders om het
tekort aan contanten op te lossen. Maar ook nu blijkt het vooralsnog niet te lukken. Er is en
blijf een cashtekort: klanten betalen digitaal, maar de winkels moeten hun importproducten
in het buitenland contant afrekenen. En dat geld is er niet. Als dan de benzineprijzen einde
van het jaar van 1 dollar naar 3 dollar gaan, en alles duurder wordt, komt er een grote
staking. Lege winkels, geen internet: dat is het beeld van de eerste dagen van 2019. Het leger
gaat de straat op en schiet met scherp. Er vallen zelfs doden.
We blijven jullie vragen om jullie steun en gebed voor al deze mensen in Zimbabwe, die het
zo zwaar hebben. Ze klagen nooit (tegen ons) maar maken er zoveel mogelijk van, terwijl de
mogelijkheden nog steeds minder worden.
Voortbouwend op onze gedachten bij de oprichting van onze organisatie zijn wij er van
overtuigd dat de sleutel voor blijvende armoedebestrijding ligt in versterking van de eigen
kracht van mensen. Vanuit dit principe investeren wij in ontwikkeling en de capaciteit van
onze lokale partners. De wilskracht en weerbaarheid van mensen in de allermoeilijkste
omstandigheden zijn voor ons steeds een bron van inspiratie. We weten ons in alles
afhankelijk van onze hemelse Vader. We bidden Hem om wijsheid, inzicht en kracht.
Dalfsen, 25 maart 2019.
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