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Het verslag wat nu voor u ligt, is het derde jaarverslag van deze stichting. Het jaar 2007 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. In 2008 is er hard verder gebouwd in Rakops en 
heeft het financieel sponsorplan concrete vormen gekregen. Het afgelopen jaar mochten we Rakops 
afronden en beginnen in !Xere. 
Dit verslag geeft een korte samenvatting van het afgelopen jaar en een financiële verantwoording. 
 
 

1. Rakops 
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Nadat in Rakops het hoofdgebouw en één vleugel zijn afgerond, zijn in februari twee zeecontainers 
met benodigdheden voor de inrichting aangekomen. Eddy van Donselaar uit Ridderkerk heeft ervoor 
gezorgd dat deze twee containers vol nuttige goederen werden gepakt en dat ze veilig in Rakops 
zijn gebracht. Het gebouw is ingericht met de materialen en de containers zelf zijn in gebruik voor 
opslagruimte voor al het werkmateriaal. Het gebouw is inmiddels in gebruik genomen door de 
preschool door de week en op donderdagavond en zondag de kerk. Er zijn ook al verschillende 
groepsbijeenkomsten gehouden in het gebouw. 
 
In het najaar van 2009 was John Walters in de gelegenheid om tijdens zijn verlof in Europa ook 
enkele dagen in Nederland te verblijven. Hier heeft hij alle betrokkenen van het project in Rakops 
kunnen bedanken. Verder deed hij verslag van het bezoek van de inspectie voor onderwijs en wat er 
allemaal nog in het verschiet ligt. 
 
Het huidige gebouw huisvest nu 54 kinderen, terwijl het gebouw de capaciteit voor 100 kinderen 
heeft. Deze onvolledige benutting heeft te maken met een tekort aan geschoolde en werkervaring 
hebbende onderwijzeressen. John is hier hard mee bezig, maar dit houdt in dat het financieel 
sponsorplan momenteel niet uitgebreid kan worden. 
 
 

2. Financieel adoptieplan 
 
Omdat enkele kinderen dit jaar doorstroomden naar de basisschool, konden er weer nieuwe 
kinderen opgenomen worden in het adoptieproject. Het sponsorproject houdt op bij de basisschool, 
omdat primair en secundair onderwijs wel door de Botswaanse overheid wordt vergoed.  
Vanwege onderwijscapaciteitstekort wordt het totaal aantal gesponsorde kinderen niet vergroot. 
Alle potentiële adoptiefouders kunnen echter wel alvast een (maandelijkse) gift overmaken om de 
continuïteit van de school als geheel te waarborgen. 
 
 

3. !Xere 
 
In navolging op het succes van de preschool in Rakops, wil John Walters ook een preschool gaan 
bouwen bij de bosjesmannenstam San in hun dorpje !Xere. Dit ligt enkele kilometers van Rakops af, 
de Kalahariwoestijn in. Het hek om dit gebied heen is inmiddels geplaatst en het droge zand uit de 
plaatselijke rivierbedding, benodigd voor de bouw, is in veiligheid gebracht. 
 
De plaatselijke autoriteiten zijn zo enthousiast over het plan voor !Xere, met het oog op het succes 
van Rakops, dat ze administratiekosten voor de vergunningen willen kwijtschelden! Gekoppeld aan 
de bouw van deze preschool, zal er in het najaar van 2010 weer een jongerenreis georganiseerd 
worden. 
 
 
 
 
 
 

4. Jongerenwerkreis 
 
De reis naar Rakops / !Xere staat gepland op 13 september tot 6 oktober. Er zal dan voor ongeveer 
10 dagen gewerkt worden in !Xere (met verblijf in Rakops), waarna er een ontspannend reisgedeelte 
zal plaatsvinden met een naar het mooie Noorden van Botswana. 
 
Uiteraard horen bij een project en een jongerenreis fondswervingsactiviteiten. Zo hebben we al een 
benefiet kerstbuffet gehouden en staan er voor het voorjaar van 2010 nog verschillende andere 
leuke activiteiten gepland, zoals een concert, braderie, kartevenement enz. 
 
 

5. Financiële verantwoording 
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Begin dit jaar heeft Elke Wilson – van Alphen het penningmeesterschap overgedragen aan Ronald 
van Walsum. In één van de nieuwsbrieven heeft hij zichzelf voorgesteld. 
 
Op het gebied van financieel nieuws mogen we voor het project in !Xere weer gebruik maken van de 
verdubbelingsubsidie van het NCDO van het Ministerie van Buitenlandse zaken. Dit houdt in dat alle 
giften die na 1 november 2009 zijn binnengekomen, verdubbeld zullen worden tot het grensbedrag  
van €25.000,- 
 
Verder heeft onze stichting nog steeds het ANBI keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat 
betekent dat alle giften die overgemaakt worden naar ons rekeningnummer (1379 28 106) 
belastingaftrekbaar zijn.  
 
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.  
 
 
Balans per 31 december:    2009   2008 
 
       € 18.577,46  € 17.316.62 
 
 
Baten en Lasten: 
 
Inkomsten: 
 1 Rente € 65,99 
 2 Sponsorproject € 3.052,00 
 3 Continuïteit project € 2.273,44 
 4 Giften algemeen € 1.674,07 
 5 Giften !Xere € 8.437,20 
 
 Totaal € 15.502,70  
 
 
Uitgaven: 

 1 Bank / KvK - € 302,54 
 2 PR - € 577,97 
 3 !Xere vrijwilligers bijeenkomsten - € 79,02 
 4 Sponsorproject - € 1.430,00 
 5 Containerproject - € 5.850,00 
 6 Rakops - € 4.000,00 
 7 !Xere - € 3.621,00 
 8 !Xere Inzamelacties - € 903,01 
 
 Totaal - € 16.763,54 
 
Tot slot 
 
De achterban die het werk in Rakops heeft gesteund, hebben in het tweede kwartaal een 
bedankfolder ontvangen, waarin werd teruggeblikt op alle werkzaamheden in Rakops. In dit 
slotwoord willen we als stichting iedereen nogmaals van harte bedanken voor zijn/haar inzet. 
 
Verder is zijn er flinke vorderingen gemaakt voor de nieuwe website. Naar verwachting zal deze 
begin 2010 in de lucht gaan. 
 
Tot slot kan iedereen op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten van Stichting Build on a 
Rock, door middel van de nieuwsbrief, welke elk kwartaal uitkomt. Aanmelden kan bij één van de 
bestuursleden, of via info@buildonarock.nl. In de toekomst kunt u zich ook via de website 
aanmelden. 
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Wij hopen ook komend jaar weer op uw steun te mogen rekenen! 
 
Namens het bestuur van Stichting Build on a Rock: 
 
Regardt Krüger, voorzitter 
Ronald van Walsum, penningmeester 
Wilma Eegdeman, secretaris 


