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Voorwoord
Je herkent het zelf ongetwijfeld ook: het loopt vaak net anders dan gepland. Een open deur. Zeker
nu: op het moment van schrijven is de hele wereld in de greep van Corona. Over de hele wereld is
vrijwel iedereen er door overvallen. Het Corona-virus zet de hele wereld stil. Het kost onvoorstelbaar
veel levens. Het virus legt de wereld lam en schopt veel plannen compleet in de war.
Ondanks de plannen en het plannen loopt het anders. Zo is het met veel van wat je doet. En ook met
HelpTeamWork ontkomen we niet aan die ‘wetmatigheid’. Neemt niet weg dat plannen en planmatig
werken de basis is voor mij, voor ons en voor ons werk bij en met HelpTeamWork. En toch …. het
loopt nu eenmaal vaak anders dan gepland.
En áls het dan anders loopt, dan valt het niet bij uitzondering tegen, is toch wel een beetje de
ervaring. Voor HelpTeamWork liep 2019 op verschillende vlakken anders dan gepland. De klap, die
niet in verhouding staat tot het effect van het C-virus maar desondanks ‘erg lastig was’, was het
onvermijdelijke moment dat we het afgelopen jaar een bestuurslid kwijt raakten. En dit terwijl we als
bestuur juist hard bezig waren uit te breiden. Op dit soort momenten is het werk dat we voor
HelpTeamWork verrichten mentaal best een uitdaging. Eerlijk is eerlijk. Maar niks gaat vanzelf. Dus:
focus houden & doorzetten.
En nu, terugkijkend, kan ik vast stellen dat verreweg de meeste ‘verrassingen’ juist positief uitpakten.
Ik noem bijvoorbeeld en in willekeurige volgorde: de nieuwe accountant waar het prettig mee
samenwerken is en waar we erg content mee zijn. Of bijvoorbeeld de goed voorbereide kerstmarkt
waar plotseling ook nog eens 30 prachtige lavalampen geregeld en geschonken worden. En denk
bijvoorbeeld aan de reis van Sandra en Marion die zo fijn was en zo veel nieuwe goodwill en energie
heeft opgeleverd. En natuurlijk de financiële mijlpaal die we dankzij de prachtige donaties hebben
mogen behalen…..
Ja, het loopt vaak anders dan gepland. Maar dat hoeft dus beslist niet altijd verkeerd te zijn. En, zo
blijkt toch ook nu weer: zeker wanneer je mag bouwen op de steun van een grote groep loyale,
betrouwbare mensen dan mag het best iets anders lopen dan gepland.
Wat we samen met deze trouwe mensen, met jullie, met jou mogen bereiken is hier samengevat
weergegeven in dit jaarverslag 2019. Wat doet het met jou? Krijg jij net als wij kippenvel bij het lezen
en voelen van de impact die we samen mogen hebben op de levens van mensen zoals jij en ik?
Weten, zien en voelen dat we samen impact hebben. Dat stimuleert ons om hard te blijven werken.
Te blijven focussen. Te blijven knokken. En ook om te blijven plannen ;-). Zelfs als het dan wat anders
uitpakt. Of misschien ook wel omdat het net anders uit kan pakken!
HelpTeamWork. Samen met loyale, betrouwbare mensen hebben we grote impact op de levens van
onze medemensen. Veel plezier toegewenst bij het lezen en voelen van dit ‘Jaarverslag 2019’.

Dankbare groet,
Folkert Visser
Vz. Stichting HelpTeamWork
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Van kansarm naar kansrijk
Vanuit de Keniaanse stad Mombasa kun je in een
half uur met een minibusje langs de kust naar de
zestien kilometer noordelijk gelegen plaats
Mtwapa. Deze levendige maar armoedige
Afrikaanse stad ligt niet ver van de Indische
Oceaan aan een inham bij de oostkust van
tropisch Afrika.

In 2012 heeft de Nederlandse stichting HelpTeamWork (HTW) hier aan de rand van de stad
een gezinshuis gesticht voor tien kinderen, die geen ouders meer hebben of niet meer door
hun ouders opgevoed of onderhouden kunnen worden. Het gezinshuis wordt met grote
betrokkenheid draaiende gehouden onder de projectnaam Springs of Life (SoL). De stichting
biedt deze kansarme kinderen een veilige en stabiele woonplek, neemt
verantwoordelijkheid voor hun opvoeding en ontwikkeling en stelt ze in staat de school te
bezoeken met als doel dat ze uiteindelijk als jong volwassenen een eigen bestaan gaan
opbouwen en op eigen benen kunnen staan als ze Springs of Life verlaten.
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De tien kinderen
De weeskinderen Zena (19), Fred (14) en Shamim (9) komen uit hetzelfde gezin. Hun beide
ouders zijn gestorven aan aids.

De grootouders namen de kinderen in huis, maar waren niet in staat voor hen te zorgen. Er
was sprake van ernstige ondervoeding. Het oudste kind Zena moest al vroeg
verantwoordelijkheid nemen voor haar jongere broertje en zusje. Al jong moest ze op pad
om voedsel, water en brandhout te zoeken om te kunnen koken en eten. Nu wonen ze in
SoL en leiden een menswaardig bestaan en hebben een toekomstperspectief.

Isaac (15) en Jemima (12) zijn geboren
in de omgeving van Mtwapa en
wonen in het gezinshuis omdat hun
vader geestelijke problemen heeft en
uit het gezin is vertrokken.
Hun moeder had geen werk en kon
onvoldoende voor de kinderen
zorgen. De kinderen kregen
onvoldoende te eten en daarom heeft
de moeder ervoor gekozen beide
kinderen onder te brengen bij SoL, zodat ze in een stabiele omgeving kunnen opgroeien.
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Furaha (18), Joseph (16), Amani (12) en Rose (10) komen uit eenzelfde gezin en ze zijn in het
gezinshuis terecht gekomen omdat hun vader is overleden en hun moeder verlamd raakte
en lijdt aan epilepsie.

Ze gingen na het overlijden van hun vader samen met hun zieke moeder naar oma, maar zij
is arm en kan hen weinig bieden. Furaha, de oudste moest na schooltijd direct op zoek naar
brandhout en water en kookte voor haar broertjes en zusjes. Joseph en Amani gingen niet
naar school en zorgden overdag een beetje voor hun zieke moeder. Rose de jongste was erg
zwak en leed aan astma. Nu wonen de vier kinderen in Springs of Life en doen het goed op
school.

Amanda (20) is het oudste kind in SoL en geboren in 2000.
Nadat haar moeder was overleden is ze door het
bevriende echtpaar Rhoda en Paul Kitili in hun huis
opgevangen en heeft daar een tijdje gewoond. Amanda’s
vader speelde nauwelijks een rol in haar opvoeding. Op
een gegeven moment heeft haar vader haar daar
weggehaald, maar hij zorgde slecht voor haar. Ze kreeg
niet genoeg te eten en ging niet meer naar school. Springs
of Life heeft haar opgenomen in het gezinshuis, maar het
kostte moeite haar vader te overreden hiermee akkoord
te gaan.
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Voordat de kinderen in het gezinshuis werden opgenomen waren ze ondervoed en hadden
maar 1 stel kleren. Als de kleren gewassen moesten worden liepen ze naakt rond. Ook
hadden ze nog nooit op een bed
geslapen, maar lagen ’s nachts op
een kleedje op de grond. Ze kwamen
uit de armste families. Een paar keer
per jaar gaan ze op bezoek bij hun
familie, maar ze nemen dan water en
voedsel mee vanuit het gezinshuis,
omdat hun familie ze dit niet kan
bieden. De kinderen beseffen heel
goed dat ze nu kansen krijgen, die ze
niet gekregen zouden hebben als ze
niet waren opgenomen in het
gezinshuis. Veel kinderen uit de
armste families gaan niet naar school
omdat de ouders het schoolgeld en
schooluniform niet kunnen betalen.
Ze dreigen in de kleine criminaliteit
of prostitutie terecht te komen.
Sommigen worden zelfs als
kindsoldaten geronseld door Al
shabaab.

De tien kinderen in het gezinshuis ontwikkelen zich goed en zijn allemaal gezond. Twee
blijven wat achter ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Enkele kinderen hebben wat meer
pedagogische en medische aandacht nodig. Vier van de kinderen doen het bijzonder goed op
school en krijgen straks wellicht de mogelijkheid om naar een soort “landelijke topschool” te
gaan. Voor alle kinderen geldt dat ze met plezier naar school gaan, zich goed ontwikkelen en
zich steeds meer bewust worden van hun eigen unieke kwaliteiten. Sinds hun komst naar
SoL zijn ze zelfverzekerder geworden en durven zichzelf te laten zien.
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Dagelijkse zorg
De vier jongens en zes meisjes wonen met elkaar in
het gezinshuis onder leiding van Mama Mary. Zij is
een rustige en bescheiden vrouw en 24/7 de spil van
het gezin. De kinderen respecteren haar. Zij voedt de
kinderen op en zorgt ervoor dat de kinderen dagelijks
voldoende te eten en drinken hebben en voorziet ze
van kleding. Ook zorgt ze ervoor dat de kinderen op
tijd naar school gaan en helpt ze bij hun huiswerk. De
kinderen helpen mee in de huishouding. De meisjes
helpen Mama Mary met koken en de jongens zorgen
ervoor dat de tuin netjes blijft. Mama Mary is
inmiddels al weer jarenlang de steun en toeverlaat
voor de kinderen, maar het begint wel zwaarder voor
haar te worden. De kinderen worden ouder en dat
vraagt meer opvoedkundige vaardigheden van haar.
Ze krijgt de mogelijkheid wat meer vrije dagen op te nemen om haar extra rust te gunnen.

Vanuit de stichting zijn de Kenianen Rhoda en Paul Kitili ter plaatse projectverantwoordelijk
voor het gezinshuis en ondersteunen Mama Mary. Zij zijn de lokale medeoprichters van het
gezinshuis acht jaar geleden.
Rhoda is als jong kind aan haar
lot overgelaten en moest op
straat zien te overleven. Als
achtjarig kind is ze opgenomen in
een SOS-kinderdorp en dat heeft
haar gered, waardoor ze nu
uiterst gemotiveerd is de
kinderen in het gezinshuis een
goede toekomst te geven. Het
echtpaar Rhoda en Paul zijn
verantwoordelijk voor de financiën, contacten met de lokale overheid, artsen en andere
instanties, onderhoud en beheer van de gezinswoning, aankoop van voedsel en kleding en
de afdracht van het schoolgeld voor de kinderen.
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Onderhoud en verbouwing van de gezinswoning
Vorig jaar is er een stevig hekwerk/muur om het huis gebouwd om het af te schermen van
de armoedige en niet altijd veilige buurt, waarin het is gelegen. Dit jaar is afscheid genomen
van de bewaker, want het
hekwerk/muur geeft voldoende
bescherming en de kinderen zijn
weer wat groter geworden. Een
bewaker is niet meer nodig. De
levensstandaard in SoL ligt wat
hoger dan in de omringende wijk.

Ook heeft er een verbouwing
plaats gevonden. De Keniaanse
overheid wil niet dat
tienerjongens en -meisjes na de
lagere school onder één dak
wonen. Daarom zijn er aparte
toegangen gebouwd naar de
meisjes- en jongensslaapkamers
met ieder een eigen
badgelegenheid en wc. Nu slapen de jongens en meisjes in afgescheiden ruimtes en kunnen
binnendoor niet in elkaars slaapruimtes komen. Voor deze verbouwing zijn vanuit Nederland
diverse giften binnengekomen.

Daarnaast zijn er in het huis verschillende onderhoudswerkzaamheden verricht zoals
schilderwerk en de vervanging van een aantal kozijnen. Er zijn reparaties en renovaties
uitgevoerd aan de vloeren, het toegangshek, de toegang tot de watertank, de afvoerputten
buiten en de badkamerdeuren. Ook zijn er nieuwe matrassen en klamboes aangeschaft.
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Exitstrategie
Inmiddels gaan Amanda en Zena naar een Highschool elders in Kenia voor hun de
middelbare schoolopleiding en wonen niet meer in het gezinshuis, maar Springs of Life blijft
wel hun thuisbasis en hun
vakanties brengen ze in het
gezinshuis door. SoL zorgt voor
het schoolgeld, de aanschaf van
schooluniformen, studieboeken
en reisgeld.

De komende jaren zullen weer
enkele kinderen de leeftijd
bereiken dat ze naar de
Highschool zullen gaan. HTW
geeft alle kinderen de
mogelijkheid zich verder te
ontwikkelen middels onderwijs of in de praktijk. De kinderen hebben hierin uiteraard ook
een stem, want het gaat over hun eigen toekomst. Als ze ervoor kiezen eerder te gaan
werken in plaats van het volgen van een vervolgopleiding is dat ook mogelijk. Het is wel de
bedoeling dat ze daarna SoL achter zich laten. Als jongvolwassenen zullen ze dan een eigen
bestaan moeten gaan opbouwen in de vorm van een beroepsuitoefening of mogelijk zelfs
het starten van een eigen bedrijfje.

Het afgelopen jaar is deze exit strategie vanuit de stichting HTW nadrukkelijk met Paul en
Rhoda besproken en zijn er diverse scenario’s de revue gepasseerd met als uiteindelijk doel
dat de kinderen een zelfstandig leven kunnen leiden en niet meer afhankelijk zijn van SoL.
HTW heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor deze tien kinderen en is
voornemens hen te steunen tot en met het door het kind geambieerde opleidingsniveau. De
duur van de steun sluit dus aan bij de wensen en mogelijkheden van het betreffende kind en
kan per kind verschillen. Naar verwachting zal het zeker nog tien tot vijftien jaar duren
voordat het jongste kind op eigen benen kan staan. Dat is dan ook het moment dat HTW zich
kan terugtrekken uit dit project.

Om in Kenia een gezinshuis te kunnen stichten en exploiteren is goedkeuring van de
overheid nodig in de vorm van een Community Based Organization-registratie. Dit CBOcertificaat liep media 2019 af, maar is door de overheid weer verlengd nadat Rhoda een
aantal bureaucratische hindernissen had overwonnen.
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Betrokkenheid en aansturing vanuit Nederland
Springs of Life bestaat nu acht jaar. In november zijn de Nederlandse projectleiders en
medeoprichters van het gezinshuis Marion Spikman en Sandra Wierenga-Joosten op bezoek
geweest in Kenia. Het was nodig de samenwerking en communicatie met Rhoda en Paul en
het lokale bestuur face to face te evalueren, opnieuw af te stemmen en afspraken over de
werkwijze aan te scherpen. Hoewel iedereen de intentie heeft de tien kinderen een goede
toekomst te bieden, vroeg de samenwerking tussen Nederland en Kenia telkens om meer
aandacht. Paul en Rhoda zullen voortaan hun plannen inclusief benodigde budgetten nog
scherper afstemmen met de Nederlandse projectleiders alvorens tot uitvoering over te gaan
zodat achteraf ook duidelijke verantwoording kan worden afgelegd aan het bestuur van
HTW.

In Nederland hebben we een sterk gestructureerde manier van werken, terwijl Afrikanen
meer van dag tot dag leven en minder planmatig werken. Hoewel er culturele verschillen zijn
tussen het westerse denken en de Afrikaanse wijze van werken en communiceren, heeft het
overleg aan beide kanten geleid tot de gewenste verbeteringen en herstelde motivatie en
onderling vertrouwen van de vier projectleiders en het bestuur van HTW. Ook is er
geïnvesteerd in de mogelijkheden van digitale communicatie tussen Kenia en Nederland om
de lijntjes kort te houden.

Bestuur in Nederland met hart voor mensen
Het bestuur van HTW bestaat uit voorzitter Folkert Visser,
secretaris Nely Visser en penningmeester Ilona Blonk. Om
naast het SoL-project in Kenia nieuwe projecten te kunnen
oppakken zijn er meer bestuursleden nodig, die een
project onder hun hoede willen en kunnen nemen. In 2019
heeft Geert Priem korte tijd deel uitgemaakt van het
bestuur, maar moest zich wegens omstandigheden
terugtrekken. Met zijn vertrek is helaas niet voldaan aan de
doelstelling van uitbreiding van het bestuur naar vijf bestuursleden. Er zijn diverse
gesprekken gevoerd met potentiele kandidaten, maar nog niet met het beoogde resultaat.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding en uitbreiding van de projecten
conform de doelstellingen van de stichting, het onderhouden van contacten met de
(kind)sponsoren, team- en projectleden, ambassadeurs, vrijwilligers en het werven van
nieuwe sponsoren die bereid zijn een bijdrage te leveren aan de financiering van de
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projecten. Daarnaast is
het bestuur
verantwoordelijk voor de
PR en communicatie met
donoren en andere
betrokkenen, financieel
beheer van de
binnengekomen middelen
en het middels diverse
acties bekendheid geven
aan HTW. In december
2019 bijvoorbeeld stond HTW, zoals bijna jaarlijks, met een kraam met spullen en met
schmink- en glittertattoo’s op de kerstmarkt van het Deltion College te Zwolle.

Ook de aansturing en afstemming met de Nederlandse en Keniaanse projectleiders over het
te voeren beleid en te realiseren doelstellingen is een belangrijk taakonderdeel. Aan de basis
liggen een aantal duidelijke kernwaarden ten grondslag van waaruit met passie en
gedrevenheid wordt gewerkt: geen onderscheid naar geloof, ras, geaardheid of
levensovertuiging, respect en opkomen voor de medemens, professionaliteit, ambitieus
maar bescheiden en met hart voor mensen.

De stichting betaalt geen salaris of vergoeding aan de mensen die zich inzetten voor het
werk van HTW. Iedere functie of rol wordt ingevuld door professionals die op vrijwillige basis
hun bijdrage en inzet leveren. 100% van de donaties gaat naar de projecten. Rhoda en Paul
werken als vrijwilliger voor SoL en
ontvangen daarvoor geen
vergoeding. De beide Nederlandse
projectleiders Marion en Sandra
zijn vorig jaar op bezoek zijn
geweest in Kenia en hebben hun
reis- en verblijfkosten zelf
gefinancierd. Om het vertrouwen
van sponsoren en donateurs te
behouden geeft de stichting
volledige openheid en
transparantie over de inkomsten en uitgaven, verantwoording over de plannen, budgetten
en realisatie daarvan. De ideële doelstellingen worden zakelijk onderbouwd en verantwoord
conform Nederlands gebruik. Ook worden sponsoren, donateurs en andere betrokkenen op
de hoogte gehouden via de website, nieuwsbrieven, nieuwsberichten, facebook en in
persoonlijke contacten.
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Inkomsten en uitgaven
Met trots kan 2019 als een financiële mijlpaal worden aangemerkt.
Vanaf de start van HTW in 2011 tot dit jaar is er in totaal meer dan
200.000,-- euro binnengekomen van sponsoren, donateurs en
eenmalige giften.

Veel mensen en bedrijven dragen bij aan de doelstelling van HTW
om jonge en oudere mensen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika die
nauwelijks uitzicht hebben op een menswaardig bestaan te
ondersteunen zodat ze weer in staat zijn een eigen leven op te
bouwen. Dit jaar heeft HTW alleen de tien kinderen in Kenia kunnen
ondersteunen en hiervoor is jaarlijks voor de reguliere exploitatie
ongeveer euro 15.000,-- nodig. Het project SoL wordt gesteund
door 26 kindsponsoren; twee daarvan sponsoren zelfs elk 2
kinderen in het gezinshuis.

In 2019 zijn er ook enkele bijzondere giften en donaties binnengekomen, die het vermelden
waard zijn. De Gift Wereldwinkel Noordwolde is opgeheven en heeft een bedrag van euro
9.000,-- gedoneerd aan HTW. De Stichting Antoinette Metternich-Zandhuis heeft voor het
vierde jaar de schoolkosten van Amanda gesponsord voor een bedrag van euro 850,-- . De
Stichting Phoenix heeft wegens opheffing euro 2.500,-- bijgedragen en daarnaast zijn er
diverse privédonaties binnengekomen lopende van 5 tot 1.000,-- euro. Ook vanuit het
bedrijfsleven ontvangt HTW op allerlei manieren support zowel in de vorm van diensten als
ook financiële ondersteuning.

Een bijzondere manier om inkomen te verwerven is het
maken en verkopen van duurzame denim shoecovers
onder de naam Jeany’s. Deze slofjes worden door
kinderen en volwassenen in bijvoorbeeld
kinderdagverblijven, scholen en sporthallen gedragen
over hun schoenen heen. In 2019 zijn er hiervan 500 paar
verkocht en dat heeft in totaal euro 3.475,-- opgebracht.

De financiële positie van HTW is gezond en voor SoL zijn
voldoende middelen beschikbaar om dit project effectief
en duurzaam te kunnen blijven ondersteunen. De
financiële reserves maken het mogelijk de komende jaren
nieuwe kleinschalige projecten op te starten om
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medemensen waarvan de wieg in de derde wereld stond in hun eigen land en leefomgeving
kansen te geven op een menswaardig bestaan en de mogelijkheid om een
toekomstperspectief op te bouwen.

Tien kinderen in het verre Kenia worden vanuit Nederland door HTW ondersteund om iets
van hun leven te maken. Tien kinderen van de vele miljoenen die in Afrika dagelijks in
schrijnende armoede leven. Is de steun aan deze tien kinderen niet een druppel op de
gloeiende plaat? Ooit werd een soortgelijke vraag aan Moeder Teresa gesteld. Zij
antwoordde: “Ik houd me niet bezig met de gloeiende plaat, maar met de druppel.”

Zwolle, juni 2020
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