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Inleiding 
 
Het verslag wat nu voor u ligt, is het tweede jaarverslag van deze stichting. Het eerste jaar stond 
veelal in het teken van het opzetten van de stichting, het voortzetten van het bouwproject in 
Rakops en de start van het financieel adoptieplan.  
Het afgelopen jaar hebben we naast financiële tegenvallers, zoals inflatie, veel zegeningen mogen 
ervaren in de ontwikkelingen in Rakops en !Xere. In de nieuwsbrieven die elk kwartaal uitgegeven 
zijn, waren deze vorderingen uitgebreid te volgen.  
In dit jaarverslag zal kort ingegaan worden op de vorderingen in de bouw in Rakops en het 
containerproject, het financieel adoptieproject en een financiële verantwoording. Het verslag zal 
afgerond worden met de toekomstplannen. 
 
 
Rakops 
 
Gedurende het afgelopen jaar is er gestaag verder gebouwd. Het hoofdgebouw met één vleugel, de 
toiletten en het aggregaathokje zijn nu klaar. De vloer voor de andere vleugel (de laatste fase van 
de bouw) is inmiddels gestort.  
Tijdens deze bouw heeft John Walters erg te kampen gehad met zijn slechte gezondheid. Gelukkig 
ontvangt hij nu de juiste medicatie, maar doordat hij niet veel heeft kunnen doen, is de bouw wat 
vertraagd. Tevens heeft de enorme inflatie zijn sporen achter gelaten. Voor hetzelfde geld kon het 
afgelopen jaar veel minder materiaal gekocht worden. 
We hopen dat John weer snel de oude mag zijn en dat het er financieel beter voor komt te staan. 
 
Een enorme mooie opsteker voor de inrichting van het gebouw, zijn de twee verscheepte 
zeecontainers met materialen uit Nederland. Eddy van Donselaar (te Ridderkerk) is maanden bezig 
geweest met het verzamelen in inpakken. Naar verwacht komt de container in de loop van februari 
in Rakops aan. Hiermee kan het gebouw verder ingericht worden en in gebruik genomen worden. Als 
dat gebeurd is, kan het financieel adoptieplan zich verder uitbreiden. 
 
 
Financieel adoptieplan 
 
Momenteel worden 21 kinderen voor €10,50 per maand gesponsord. Dit zijn allemaal kinderen die 
buiten het sociale systeem van Botswana vallen. Gedurende het afgelopen jaar hebben alle sponsors 
een update van de gegevens van hun kinderen ontvangen. 
In Botswana zijn John Walters en Michael en Barbara Jeary verantwoordelijk voor het adoptieplan. 
Elk half jaar wordt het geld vooruit overgemaakt naar hen. Vervolgens zorgen zij dat van het 
betreffende geld het collegegeld, het schooluniform en schoolmateriaal gekocht wordt. Van het 
overgemaakte bedrag krijgen de kinderen ook een maaltijd op school.  
In Nederland wordt het adoptieproject uitgevoerd door een coördinator en een administratief 
ondersteuner. Het valt volledig onder de verantwoording van het Nederlandse stichtingsbestuur. 
 
Het afgelopen jaar mochten Michael, Barbara en hun zoontje Mathew met verlof naar Europa. Zij 
hebben in verschillende achterban kringen meer kunnen vertellen over hun werk in Botswana.  
 
 
Financiële verantwoording 
 
Sinds het begin van 2008 heeft Stichting Build on a Rock het ANBI keurmerk (Algemeen Nut 
Beogende Instelling). Alle overgemaakte bedragen op het rekeningnummer van de stichting zijn 
belasting aftrekbaar. Dit jaar was ook het laatste jaar dat het oude rekeningnummer van Stichting 
Kerkenbedrijf nog gebruikt werd voor giften. Per 2009 werkt de stichting nog maar met één 
rekeningnummer (1379 28 106). 
 
Naast het containerproject en de reguliere donaties voor het werk van de stichting zijn er naast de  
Fresia-actie geen andere aparte acties gehouden. Onderstaand een overzicht van de financiën van 
het afgelopen jaar. Uit dit overzicht blijkt dat er heel weinig overhead kosten zijn. Alle fysieke 
inzet gebeurd namelijk op vrijwillige basis en veel kosten worden zelf betaald.  
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Ingekomen aan giften: € 31.993,58 
Waarvan algemene giften: € 29.094,58 (10.594,58) 

• Giften ivm tekort reis 2006: € 2.950,00 
• Ingekomen ivm projectbezoek: € 1.600,00 
• Gift ivm container: € 100,00 
• Gift ivm tickets Fam. Jeary: € 266,00  
• Ingekomen van spaarrekening St. Boar: € 1.500,00 
• Overboeking van stichting Kerkenbedrijf ivm beeindiging rekening: € 18.500,00 
• Overige algemene giften:  
TOTAAL: 29.094,58 

Nb. € 18.500,00 hiervan is een overboeking i.v.m. einde rekening Stichting Kerkenbedrijf. Dus 
eigenlijk is aan algemene giften 29.094,58 – 18.500 = € 10.594,58 binnengekomen.  
Waarvan giften voor het sponsorproject: € 2.899,00  

TOTAAL: € 2.899,00 
 
Totaal aan inkomsten: € 31.993,58 
 
Uitgaven:  € 31.416,12 
Waarvan algemene uitgaven: € 2.466,12 

• PR (Goud en Flyerzone): € 383,54 
• Kosten buitenlandse bank: € 30,00 
• Kosten raborekening: € 181,45 
• Kamer van Koophandel: € 38,00 
• Kosten container: € 200,66 
• Kosten komst Fam. Jeary: € 109,81 
• Terugboeking sponsor: € 126,00 
• Reis Botswana: € 1.396,66 
TOTAAL: € 2.466,12 

 
Waarvan overgeschreven naar Botswana project: € 6.400,00 

• Sponsorproject: € 3.600,00 
• Bouwproject: € 2.800,00 
TOTAAL:  € 6.400,00 

 
Waarvan overige uitgaven / overschrijvingen: € 22.550,00 

• Naar Stichting Kerkenbedrijf ivm tekort reis 2006: € 2.950,00 
• Naar Stichting Kerkenbedrijf ivm gift container: € 100,00 
• Naar spaarrekening Stichting Build on a Rock: € 19.500,00 
TOTAAL € 22.550,00 

 
Totaal aan uitgaven: € 31.416,12  
 
 
Toekomstplannen 
 
Het afgelopen jaar zijn er flinke vorderingen gemaakt binnen de bushman settelement !Xere. Zo 
zijn de oorspronkelijke bestemmingsplannen weer gevonden en mag er gebouwd gaan worden. 
Wegens de toenemende inflatie zal eerst de begroting voor dit project opnieuw opgesteld moeten 
worden. Er is reeds door verschillende kerken geld ingezameld voor de bouw van dit schooltje.  
Het is de bedoeling dat Rakops in 2009 afgerond kan worden, het adoptieproject verder uitgebreid 
kan worden en dat er in !Xere begonnen kan worden met de bouw van het schooltje. 
Op stichtingsniveau zal in 2009 de nieuwe site gelanceerd worden en zal er waarschijnlijk weer een 
jongerenwerkreis georganiseerd worden. 
 
 
Tot slot 
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Aan het eind van dit jaarverslag willen we als bestuur graag iedereen van harte bedanken die het 
afgelopen jaar op fysieke of financiële wijze een bijdrage heeft geleverd aan het werk van de 
stichting. We hopen dat we in het nieuwe jaar ook weer op uw bijdrage mogen rekenen. 
Alle belangstellenden kunnen elk kwartaal op de hoogte van de vorderingen van de verschillende 
projecten gehouden worden door middel van de nieuwsbrief ‘News on the Rock’.  
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich via de E-mail (info@buildonarock.nl) wenden tot één 
van onderstaande bestuursleden: 
 
Regardt Krüger, voorzitter 
Elke Wilson – van Alphen, penningmeester 
Wilma Eegdeman, secretaris 
 
 
 


