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Inleiding 

 
De jongeren van Stichting Build on a Rock zien het als hun verantwoordelijkheid om te zien naar de 
minder bevoorrechten in deze wereld. Niemand kiest waar hij/zij geboren wordt. Build on a Rock 
wil deze mensen helpen door kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te ondernemen en te 
ondersteunen. 
 
Niemand kiest ervoor waar we geboren worden, daarom is het onze verantwoordelijkheid om te zien 
naar de armen in deze wereld. Het is fantastisch dat wij onze overvloed kunnen delen. Wij horen 
als Nederlanders tot de rijkste 5% van de wereld. Zo kunnen wij helpen om anderen een betere 
toekomst te geven! 
 
Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2012 van Build on a Rock en treft u de activiteiten van het 
afgelopen jaar die wij samen met het Evangelical Christian Training Trust, onze donateurs en 
sponsors hebben kunnen realiseren voor de kinderen in Botswana. U kunt tevens lezen over het 
projectbezoek dat onze voorzitter aan het eind van het verslagjaar heeft gebracht.  
 
Dit jaar stond in het teken van het vervolg van het Xere kleuterschoolproject dat in het voorgaande 
jaren gestart is. Na weer een jaar verdere ontwikkeling kunnen we niet anders constateren dan dat 
het concept van het Evangelical Christian Training Trust zeer geslaagd is. Als stichting zijn wij ook 
bijzonder trots op onze minimale overheadkosten, die dit jaar tot 4% beperkt zijn gebleven. 
 
Wij wensen u veel plezier bij het doornemen van dit verslag. 
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Beleid 

 
Kernwaarden 

 Liefde van God. Vanuit de overtuiging dat wij alles van God hebben gekregen willen wij 
onze zegeningen delen met anderen. Juist met hen die minder bevoorrecht zijn dan wij. 

 Liefde voor de medemens. Vanwege de liefde van God voor ons en voor de andere mensen, 
willen wij die liefde delen. Daarom vinden wij direct contact met de mensen die wij helpen 
belangrijk. Zo kunnen wij hen en hun behoefte beter begrijpen, hen beter helpen en delen 
in hun vreugde. Deze relatie is tevens leerzaam. 

 Samenwerking. Wij willen onze projecten ondernemen in samenwerking met de 
medewerkers van de stichting, de donateurs, de partners en de minder bevoorrechte 
mensen die wij willen helpen. Vooral van de samenwerking met die mensen geeft veel 
nieuwe inzichten. 

 Bewustzijn. Wij willen mensen in Nederland bewust maken van de problematiek in 
derdewereldlanden. Dit doen wij voornamelijk door onze medewerkers in contact te 
brengen met de mensen in die derdewereldlanden. Vervolgens delen zij hun ervaringen met 
mensen in Nederland. 

 
 

Missie 
Stichting Build on a Rock wil de belangstelling voor, en betrokkenheid bij, ontwikkeling-
samenwerking in Nederland te vergroten, jongerenreizen naar ontwikkelingslanden stimuleren en 
organiseren en concrete hulpverlening aan armen in derde wereld landen uit te voeren.  
 
Om deze doelen te bereiken wordt er een eigen achterban van belangstellenden en betrokkenen 
opgebouwd, fondsen ingezameld en subsidies aangevraagd.  
 
 

Visie 
De visie van Stichting Build on a Rock is om, vanuit liefde voor de mens, minder bevoorrechte 
mensen in derdewereldlanden een betere toekomst te geven! 
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Organisatie 

 

Bestuur 
Stichting Build on a Rock bestaat volledig uit vrijwilligers en is opgericht door jongeren uit de 
Randstad.  
 
In het eerste kwartaal van het verslagjaar is het bestuur van Build on a Rock uitgebreid met Anne-
Christien Plassaert als bestuurslid en secretaris. Het bestuur kwam in het verslagjaar 3 maal (02/02, 
29/03, 18/06) bijeen om de lopende zaken te bespreken. In november is de voorzitter in Botswana 
op projectbezoek geweest. 
 
Voorzitter van de Stichting is Regardt Krüger. Van jongs af aan bezoekt hij regelmatig zuidelijk 
Afrika en is bekend met de problematiek daar. Na een studie Bedrijfskundige Informatica is hij voor 
zichzelf begonnen als organisatieadviseur. 
 
Penningmeester Ronald van Walsum is sinds 2010 betrokken bij het werk van de stichting. Ronald 
heeft de studie Sustainable energy techology genoten aan de universiteit Eindhoven. 
 
Secretaris Anne-Christien Plasschaert is in het verslagjaar bestuurslid geworden van de stichting en 
is bewogen met de armoede in Zuidelijk Afrika. 
 
Bestuurslid/Voorzitter:    Regardt Krüger 
Bestuurslid/Penningmeester:   Ronald van Walsum 
Bestuurslid/Secretaris:    Anne-Christien Plasschaert 
Bestuurslid/Coördinator sponsorproject: Tjabe Krüger 
Bestuurslid:     Stefan Looij 
 
Stichting Build on a Rock wordt bijgestaan door ds. Louis Krüger. Zuid-Afrikaan van afkomst, is 
Krüger nu schipperspastor en de voorganger van de Koningskerk in Rotterdam. Tevens is hij lange 
tijd voorzitter geweest van Stichting Kerkenbedrijf. Hij heeft veel ervaring op het gebied van 
ontwikkelingsprojecten in Afrika en werkt als adviseur/ambassadeur samen met Build on a Rock. 
 
Rechtsvorm 
Sinds januari 2007 is Build on a Rock Projecten in het bezit van een stichtingsakte en is officieel 
Stichting Build on a Rock (Kamer van Koophandel, te Rotterdam, nr. 24412784).   
Rabobank: 1379 28 106.  
 
 

Partners 
Evangelical Christian Training Trust 
Medio 2005 is Stichting Build on a Rock in contact gekomen met John Walters, een Britse zendeling 
in Botswana. Walters is deel van de Evangelical Christian Training Trust (ECTT). Hij is naar 
Nederland gekomen en heeft de situatie in Botswana toegelicht aan het bestuur. In samenwerking 
met de ECTT heeft de stichting verscheidene projecten in Rakops, Botswana uitgevoerd. 
 
Konigskerk, Rotterdam 
Veel fondswerving vind plaats in de Koningskerk, Rotterdam. De Koningskerk stelt ook haar zalen 
beschikbaar voor vergaderingen en andere bijeenkomsten van de stichting. 
 
Alternate Creations verzorgt belangeloos folders en flyers voor Build on a Rock. 
 
HvN webdesign verzorgt belangeloos de website van Build on a Rock. 
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Historie 
In 2003 hebben een aantal jongeren uit de Randstad meegewerkt aan het 'Venda Project' van de 
Koningskerk in Rotterdam. Geïnspireerd door dit project zijn een aantal van die jongeren op zoek 
gegaan naar een nieuw project. Deze vonden zij in Rakops, Botswana. Samen hebben zij vervolgens 
Stichting Build on a Rock opgericht. De organisatie is vervolgens uitgegroeid tot ongeveer 25 
vrijwilligers. 
 
In 2006 zijn er verscheidene inzamelingsacties gehouden door de vrijwilligers voor de bouw van een 
kleuterschool in Rakops. In de zomer van 2006 zijn de vrijwilligers met een jongerenwerkreis naar 
Botswana gegaan, om bewustwording van ontwikkelingssamenwerking te creëren in Nederland en 
om mee te helpen aan de bouw van de school.  
 
Daarnaast heeft Stichting Build on a Rock in 2008 een sponsorproject opgezet voor kinderen in 
Rakops. Deze worden door donateurs in Nederland gesponsord, zodat zij naar school kunnen. Eind 
2008 werden reeds 17 kinderen gesponsord. Vanwege de omvang van dit project, hebben we twee 
vrijwilligers de organisatie van dit project op zich genomen. Dit project hebben wij in 2010 
voortgezet. Hiermee hebben we kinderen de kans op goede educatie geboden. 
 
In 2010 is een nieuw project opgestart voor de bouw van een kleuterschool in Xere. Dit dorpje is 
een nederzetting 20 kilometer buiten Rakops. Hier wonen de San (bosjesmannen), deze groep leeft 
geïsoleerd van de rest van de Botswaanse bevolking en wordt niet door hen geaccepteerd. De San, 
nomadisch van oorsprong, zijn de oudste inwoners van Afrika. Zij zijn door de overheid naar Xere 
verplaatst. In Xere hebben we een nieuwe bouwmethode gebruikt voor de bouw van de school, 
welke in Zuid-Afrika is ontwikkeld. Het grootste verschil is dat de muren bestaan uit een houten 
frame wat opgevuld wordt met zandzakken. Het is onderzocht dat deze bouwmethode in het droge 
hete klimaat van de Kalahari woestijn duurzamer is dan bakstenen muren. Tevens is met deze 
manier van bouwen de betrokkenheid van de locale, ongeschoolde bevolking groter. De bouw bood 
werkgelegenheid, wat het dorp ten goede kwam. Ongeveer 20 locale arbeiders werkten mee aan de 
bouw van de school. 
 

Projectbezoek 

 
In november 2012 is Regardt Krüger (voorzitter stichting Build on a Rock) op projectbezoek geweest 
in Botswana. Het doel van het bezoek was het inventariseren van de huidige stand van zaken. 
 
De bouw in Xere vordert traag, maar gestaag. Gedurende een groot deel van 2012 was er een 
watertekort in Xere en Rakops. Het bouwen in Xere lag hierdoor maanden stil. Tijdens zijn bezoek 
heeft de voorzitter geconstateerd dat de fondsen, ondanks de vertraging, goed besteed worden. De 
huidige verwachting is dat de kleuterschool in het tweede kwartaal van 2013 geopend kan worden. 
Het is onze hoop dat er dan direct 20 tot 25 kleuters naar school kunnen. Continuïteit is hierbij van 
groot belang. Een aantal initiatieven worden onderzocht om de school “self supporting” te maken. 
 
De kleuterschool in Rakops loopt goed. De continuïteit is niet meer volledig afhankelijk van John en 
stichting Build on a Rock. Het sponsorproject daar blijft wel moeizaam verlopen. De noodzaak voor 
een sponsorproject loopt wel langzaam af. Er zijn namelijk steeds minder aidswezen, doordat de 
regering succesvol aidsremmers verspreidt. Hierdoor blijven ouders langer leven. Wellicht kan het 
sponsorproject in Rakops op ten duur ook afgebouwd worden en verplaatst worden naar Xere.  
 
Het project in Xere heeft flinke vertraging opgelopen. Met het opzetten van een zandzakkenbedrijf 
door de ETT zijn er goede vooruitzichten voor de financiële continuïteit van de school in Xere. Het 
vinden van geschikte leerkrachten blijft echter moeilijk. De behoefte aan een kleuterschool in Xere 
is onverminderd groot. Gedurende de bouw de afgelopen jaren is de lokale bevolking erg 
enthousiast geworden en de kans van slagen is daarom zeer groot. 
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Fondsenwervingsactiviteiten in Nederland 

 

Activiteiten 
Afgelopen jaar stond financieel vooral in het teken van de verdere bouw van de kleuterschool in 
Xere en het doorlopende sponsorplan. Er zijn dit jaar geen grootschalige fondsenwervings-
activiteiten ondernomen. 
 

Donateurs 
Ook dit jaar hebben zich weer een aantal nieuwe individuele donateurs aangemeld die regelmatig 
een donatie willen doen en daarnaast waren er diverse spontane acties van mensen die Build on a 
Rock een goed hart toedragen. Een speciale vermelding hierbij verdient de gemeente Rotterdam-
Zuid, vertegenwoordigd door dhr. A. Langejan en dhr. J. Kok. Dankzij de enthousiaste inzet van al 
deze mensen zijn wij in de bevoorrechte positie om de kinderen van Xere een uitzicht op een 
betere toekomst te bieden! 
 

Communicatie 

 
Om al onze sponsors en donateurs optimaal te informeren over de recente ontwikkelingen van de 
bouw in Xere en om onze waardering voor iedereen te kunnen uiten, alsmede om belangstelling 
voor nieuwe mensen en of organisaties te wekken, zijn diverse communicatiemiddelen ingezet. 
 

Website 
Wij hebben de website in het verslagjaar aangevuld met recente informatie omtrent de voortgang 
van het project. De site is wereldwijd bezocht van Amerika tot Azië, Australië en West-Europa. 
Naast het laatste nieuws staat op de website ook het jaarverslag en de links naar alle partners en 
voornaamste sponsoren.  
 

Nieuwsbrief 
Om al onze sponsors en donateurs te informeren over recente ontwikkelingen van de lopende 
projecten hebben we 3 maal een nieuwsbrief verstuurd. Deze werd vervolgens ook op de website 
geplaatst. 
 

Flyer 
De algemene flyer is verspreid bij fondsenwervingen. 
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Financieel plan 

 
De in- en uitgaven van stichting Build on a Rock worden bijgehouden door de penningmeester en 
verwerkt tot het financieel jaarverslag. De uitgaven van de bouw in Xere worden aangeleverd door 
John Walters en deze worden overzichtelijk bijgehouden door de penningmeester die hierop 
feedback kan geven. 
 

 
De balans per 31 december is in de volgende tabel samengevat: 
 

Balans per 31 december 2012 2011 

 € 8.036,61 € 22.658,60 

 
Afgelopen jaar is er donatie van € 15.000,- gedaan naar ETT voor de afbouw van de kleuterschool, 
alsmede voor een toiletgebouw. Deze kosten waren niet voorzien, deels is dit toe te schrijven aan 
een niet sluitende bouwbegroting. Maar een groot deel van deze kosten vloeien voort uit externe 
omstandigheden zoals bijvoorbeeld het onverwachte tekort aan water. Tijdens het bezoek van onze 
voorzitter aan het project is nogmaals gebleken dat de fondsen die wij ter beschikking stellen goed 
besteed worden. 
 
De overheadkosten van Build on a Rock zijn dit jaar tot een minimum van 4% beperkt gebleven. 
 

Baten en Lasten 2010:    

Rente € 128,62  
Sponsorproject € 3.410,40  
Giften Xere € 1.864,10  
    
Bank / KvK €   
PR €  -175,83 
Projectbezoek €  -709,28 
Sponsor project €  -4.140,00 
!Xere €  -15.000,00 
    
Totaal resultaat €  -14.621,99 
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Strategische richting 2013 

 

Plannen voor 2013 
 Afronden kleurterschool in Xere. 

 Start basisschoolproject in Rakops. 
 

Marketing 
Aan het begin van 2013 zijn er geen actieve marketingacties. De stichting heeft algemene flyers die 
niet verbonden zijn aan een specifiek project. Deze worden sporadisch verspreid. Met een nieuw 
project in het vooruitzicht wordt echter wel nagedacht over dergelijke acties. Er zijn nog geen 
concrete plannen. In het geval van een nieuw project moet gedacht worden aan acties gericht op 
naamsbekendheid en fondsenwerving.  
 
In het geval van naamsbekendheid (zowel van de stichting als van het betreffende project) gaat het 
om het verspreiden van materiaal als flyers en posters.  
 

Fondsenwerving 
Om de kleuters in Xere naar school te kunnen sturen zijn er additionele fondsen nodig. Deze 
fondsen zijn nodig voor de inrichting van de school, het salaris van docenten, lesmateriaal en 
overige kosten, waaronder maaltijden voor de kinderen.  
 
De kosten om een kind een jaar lang naar school te kunnen sturen zijn € 200,00. Om 25 kleuters 
naar school te kunnen sturen willen wij in 2013 € 5.000,00 inzamelen. Voor een klas van 25 kinderen 
moet een docent bijgestaan worden door een assistent. Een gekwalificeerde kleuteronderwijzeres 
verdient in het naburige Rakops € 100,00 per maand. Een assistent verdient € 80,00 per maand. Om 
een jaar lang de salaris van de docent en assistent te betalen willen wij € 2.160,00 inzamelen. Ook 
voor de inrichting van de school zijn wij fondsen aan het werven. Het gaat hierbij om tafels, 
stoelen, schoolborden, kasten, bureau’s, computers, etc. Hier is een additionele € 5.000,00 voor 
nodig. 
 
In het geval van fondsenwerving wil de stichting vooral geven. Naast het geven van informatie over 
het project gaat het hier om marketingacties als het houden van concerten, het verkopen van 
artikelen en soortgelijke acties. 
 

Tot slot 

 

Vrijwilligers 
Namens het bestuur willen wij alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun onvermoeibare inzet. 
 
Wij beschouwen 2012 als een succesvol jaar, waarin we een succesvol vervolg mochten geven aan 
het project dat in 2010 is opgestart. 


