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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van onze stichting. We zijn erg blij dit aan u te kunnen presenteren. 
Dit jaarverslag staat symbool voor een zeer gezegende en vruchtbare periode die achter ons ligt. 
Zoals u in de volgende hoofdstukken kunt lezen, is er veel vooraf gegaan aan het ontstaan van deze 
stichting. Alle inzet wordt warm gewaardeerd en we hopen op allen die zich toen ingezet hebben en 
degenen die dit nu (nog steeds) doen, te blijven bouwen.  
 
Naast alle menselijke inzet, willen we bovenal God danken. Door al het werk wat verzet is, willen we 
Hem de grootste eer brengen en dit blijven doen. 
 
In dit jaarverslag wil ik u graag een beeld geven van ons eerste stichtingsjaar, wat hier aan vooraf ging 
en wat onze toekomstplannen zijn. Dit verslag wordt afgesloten met een financiële verantwoording, 
welke gecontroleerd is door een erkende accountant. 
 
 
Namens het bestuur van Stichting Build on a Rock mag ik u als dank dit jaarverslag aanbieden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wilma Eegdeman 
Secretaris 
 
 
Het bestuur van Buil don a Rock bestaat uit de volgende personen: 
R. Krüger, voorzitter 
E. van Alphen, penningmeesteres 
W.M. Eegdeman, secretaris  
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1. Wat vooraf ging 
 
Wellicht kunt u zich nog herinneren dat er in de zomer van 2006 een jongerenwerkreis naar Botswana 
is geweest. Ter voorbereiding op deze reis is door middel van verschillende acties het benodigde geld 
opgehaald voor het project in het dorpje Rakops. Foto’s van enkele acties en het reisverslag en foto’s 
van de reis staan op de site www.buildonarock.nl. 
 
Het begon allemaal in Rakops. Daar woont en werkt al 18 jaar de Britse zendeling John Walters. In de 
tussentijd heeft hij een gemeente gesticht, een lederverwerkingsbedrijf en een bakkerij opgezet. Sinds 
enkele jaren wordt hij in zijn werk ondersteund door het zendelingen echtpaar Michael en Barbara 
Jeary met hun zoontje Mathew.  
In 2006 heeft een groep van 20 jongeren in Rakops meegeholpen met de bouw van een 
multifunctioneel centrum. In dit gebouw wil John de jongste kinderen voorbereiden op het 
basisonderwijs. Dit wordt door de overheid niet geboden, zodat de kinderen pas rond hun zevende 
levensjaar voor het eerst naar school gaan en hierdoor vaak een blijvende leerachterstand hebben.  
Gedurende deze reis is geholpen met de fundamenten. Intussen zijn het hoofdgebouw, het toiletblok 
en de eerste vleugel met lokalen afgerond, de tweede vleugel is nog in ontwikkeling: 
 
 
2. Het eerste stichtingsjaar 
 
Omdat tijdens deze reis duidelijk werd dat onze steun vanuit Nederland nog langer nodig is, is 
besloten een officiële stichting op te zetten. Sinds januari 2007 mogen we ons officieel Stichting Build 
on a Rock noemen (Kamer van Koophandel te Rotterdam, nr. 24412784) met een eigen 
rekeningnummer: 1379 28 106.  
Het bestuur van onze stichting is als volgt: 
Voorzitter  Regardt Krüger 
Penningmeesteres Elke van Alphen 
Secretaris  Wilma Eegdeman.  
Het doel van onze stichting is niet alleen het ondersteunen en/of opzetten van ontwikkelingsprojecten 
in derde wereldlanden, maar ook het stimuleren van werkreizen voor en door jongeren, zodat zij zich 
bewust worden van hun bevoorrechte positie in Nederland en kennis nemen van het leven in een 
ontwikkelingsland. 
 
Naast het bouwproject zijn we gestart met een financieel sponsorproject. Hiermee willen we jongere 
kinderen de kans voor educatie bieden. De kinderen die gesponsord worden, zijn hiervoor 
geselecteerd door Barbara Jeary (maatschappelijk werkster) en John Walters. Zij verkeren in zo’n 
situatie, dat de particuliere school van John en het basisonderwijs op geen enkele andere manier 
gefinancierd kan worden. Om deze reden hebben we sponsors gezocht die deze kinderen financieel 
willen sponsoren. Eind dit jaar waren we al in de gelegenheid om 17 kinderen te sponseren.  
Vanwege de omvang van dit project hebben we twee betrokken jongeren bereid gevonden de 
organisatie van dit project op zich te nemen:: 
Jan de Jonge (voorzitter) Oost-indieplaats 2, 2611 BR Delft. Tel. 06-45069167 en Ingrid v.d. Lee – 
Lammers (secretaris). E-mail: adoptie@buildonarock.nl  
 
 
3. Toekomst visie 
 
De eerste twee gebouwen staan, nu het meubilair nog. Zojuist is er besloten dat de Levensbron kerk 
te Ridderkerk in samenwerking met Build on a Rock twee containers naar Botwana gaat sturen. Eddy 
van Donselaar, gemeentelid, is hiervoor de contactpersoon. Er is al het een en ander verzameld, maar 
we zijn nog steeds op zoek naar schoolmeubilair en schoolmaterialen. 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met: Eddy van Donselaar, Pelikaan 60, 2986 
TC Ridderkerk. Tel. 0180-423123 
 
Verder blijven we ons natuurlijk inzetten om aan de benodigde financiële middelen te komen, om de 
tweede vleugel af te bouwen.  
In het verschiet ligt nog de school in !Xere, de bushmansettlement, zes kilometer van Rakops 
verwijderd. Verschillende gemeenten in Rotterdam Zuid zamelen onder toeziend oog van Jaap Kok 
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het benodigde geld in voor deze bouw. Het is John echter nog niet gelukt een stuk grond te krijgen, hij 
is bezig met onderhandelen met de plaatselijke autoriteiten. 
 
Komende zomer hopen de voorzitter van onze stichting Regardt Krüger en de voorzitter van het 
adoptieproject Jan de Jonge met hun vriendin / vrouw een reis te maken naar Botswana. Verder 
hopen Michael en Barbara Jeary met hun zoontje in het komende jaar voor zes maanden met verlof 
naar Europa te komen. 
 
In de nabije toekomst hopen we als stichting verder te groeien in het aantal projecten, maar ook in 
verschillende samenwerkingsverbanden. Er is reeds ervaring met verschillende subsidieprogramma’s 
van het ministerie van buitenlandse zaken en het ANBI-keurkerk (Algemeen Nut Beogende 
Instellingen) voor Stichting Build on a Rock is aangevraagd en is goedgekeurd, waardoor St. Buil don 
a Rock nu gezien wordt als een ANB instelling. 
 
Verschillende samenwerkingsverbanden zijn er met kerken in Ridderkerk, Rotterdam Zuid en 
Brandwijk / Molenaarsgraaf. Sommigen van ons werken nog onder de naam van Stichting 
Kerkenbedrijf (rek. nr. 11.49.88.498), maar wegens de wens om een zelfstandige stichting te worden, 
nieuwe financiële regels en het feit dat het bankrekeningnummer van St. Kerkenbedrijf eind 2008 uit 
de lucht gaat, is er voor gekozen om allemaal samen te werken onder de paraplu van St. Build on a 
Rock. Dit betekent dat iedereen nu van hetzelfde centrale rekeningnummer gebruik kan maken: 1379 
28 106.  
 
 
4. Financiële verantwoording 
 
Het eerste jaar van de stichting heeft onze penningmeesteres de financiën op een rijtje gezet. Deze 
heeft ze gepresenteerd aan accountant dhr. P. Maaskant te Ridderkerk.De gegevens zijn goed 
gekeurd en de belangrijkste punten zullen hieronder uiteengezet worden. 
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Nawoord 
 
Als stichting willen we graag onze achterban op de hoogte houden van vorderingen en nieuwtjes van 
het werkveld. Dit willen we graag doen in de vorm van een nieuwskrant. Het is de bedoeling dat deze 
vier keer per jaar uit komt. Mocht u de nieuwskrant van december 2007 nog niet ontvangen hebben, 
dan kunt u een e-mail sturen naar info@buildonarock.nl. 
 
Verder hopen we u door middel van dit jaarverslag een beeld gegeven te hebben van het verloop van 
het eerste stichtingsjaar. We hopen dat u ons ook het komende jaar wilt steunen in de vele activiteiten 
die nog zullen komen. We hopen bovenal dat u voor het werk van Build on a Rock blijft bidden. 
 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur van Stichting Build on a Rock, 
 
Wilma Eegdeman 
Secretaris  
 


