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Inleiding 
 
 
Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2016 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.  
 
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! 
 
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. 
 
Dit jaar stond in het teken van de continuering van de lopende projecten. Door 
gezondheidsproblemen bij ons contact persoon is het werk op een laag pitje komen te staan. 
Gelukkig werd hij enkele maanden bijgestaan door een ontwikkelingsprojectmanager, waardoor er 
toch vooruitgang is geboekt. 
 
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.  
 
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 is Stefan Looij. Stefan is in 2010 mee geweest op projectbezoek in Rakops. Hij heeft 
altijd een glinstering in zijn ogen, een warme lach op zijn gezicht en staat klaar voor een ieder die 
hem nodig heeft. 
 
Bestuurslid/Voorzitter:    Regardt Krüger 
Bestuurslid/Penningmeester:   Ronald van Walsum 
Bestuurslid/Secretaris:    Stefan Looij 
Bestuurslid/Coördinator sponsorproject: Tjabe Krüger 
Ambassadeur:     Louis Krüger 
 
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. 
 
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. 
 
Begin 2015 is een groep jongeren weer naar Botswana gereisd om te helpen bij de bouw van een 
extra lokaal voor basisonderwijs. Wanneer deze is afgerond zal naast het peuteronderwijs ook het 
basisonderwijs aangeboden worden aan de kansarme kinderen in Rakops en Xere. 
 

Projecten in Botswana 
 
 
Assistentie 
Wegens gezondheidsredenen kon onze contactpersoon John Waters zich niet volledig inzetten voor 
de projecten in Botswana. Daarom werd hij een aantal maanden bijgestaan door Arjan Tisselink, 
een projectleider uit Nederland. Deze steun is vergoed door Build on a Rock and het Golder fonds 
uit de Verenigde Staten. 
 
Hier volgen delen uit het verslag van Arjan:  
 
“The project (Rakops) they sponsor needed assistance for a water- and garden project. Also the 
founder generally needed some assistance as he had been sick for quite some time. 
 
I started 1 April with the following objectives: 
 

1. Assess feasibility of earlier proposed garden project 
2. Implementation of garden project and finishing of water project 
3. Assess John’s situation and needs 
4. Assess feasibility of prior, ongoing or potential income generating activities 
5. Train staff where and if relevant 
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Garden project 
Land has been purchased/leased. The shed had been built and needs finishing (doors, windows, 
tools). Space for the shadehouse had been cleared and levelled. Some fencing material had been 
purchased. 
 
The land is semi-arid with annual rainfall of approximately 250mm. Neighboring farmers plant 
maize in the rain season, however their yield is very much depending on the quantity of rain. 
The soil is probably not ideal for vegetables, however with irrigation not impossible. Therefore 
the borehole is critical for the production of vegetables in the shadehouse. 
 
Before anything can be planted a fence has to be constructed, the staff is enthusiastic and willing 
to work. At a later stage the shed has to be finished and staff trained to maintain the garden. 
 
Water project 
The borehole is located close to ancient dugout wells. Historically they provided drinking water 
to Rakops. We decided to dig out a new well close to the old wells. At a depth of 7 meters water 
was found; again salty however. We decided to abandon this well. 
 
John 
John made clear that when he gets better he would like to have more an advisory role rather 
than management role. This suggests that the project needs new management, preferably 
missionary due to the nature of the project. Locals are not interested/capable to take up the 
responsibility therefore management has to be sought from abroad. Obviously this is not easy 
and takes time. 
 
Sandbag construction 
John explains that sandbag construction can be more cost efficient than double brick walls, 
however is not cheaper than single brick walls. This might explain the lack of interest locally. 
My perception is that this business can work if significant time, money and effort is injected 
to promote this type of construction. 
 
Leathercraft 
The leathercraft business was once part of the project but has been ‘privatized’. Currently 
Victor runs the leathercraft and it is fairly successful. 
 
Bakery 
The bakery has been running for 14 years. However the necessary permits are not obtained. 
The bakery should be on industrial property, but is located in a residential area and therefore 
needs to be moved. Also the building is not suitable according to the government; it lacks 
proper clothing/sanitation rooms. 
 
More important however is the relatively small market of Rakops which cannot sustain the 
commercial operation of a bakery. Lastly, competition is very strong from bakeries in Maun 
and supermarkets like Spar (Orapa, Lethlakane, Maun). The production costs are simply too 
high to be able to compete. 
 
Preschool 
One of the main objectives of the project is education. The preschool is functioning and 
currently schools approximately 40 children. Seven teachers and teaching assistants teach in 
English and kitchen staff provides nutritious meals. Financially the preschool is sustainable as 
it provides enough income for supplies and salaries. 
 
I believe the main focus of the project should be to maintain and improve the preschool and 
if possible extend into primary and secondary schooling. 
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Preschool Xere 
In recent years a sandbag building with classrooms, sanitary facilities and kitchen has been 
constructed in the bushmen settlement in Xere. The preschool is not operational now. First 
of all the building needs finishing (paint, interior, plumbing, electrical installation). 
Furthermore there is no staff available now. However John aims to open December 2016. 
 
Train staff 
The staff I worked with is now able to construct a fence independently. We discussed the crops 
to grow and I explained the concept of minimal tillage. Again it is important to grow crops the 
staff are familiar with since they will work independently in the garden. 
Other training is not applicable due to lack of projects. 
 
The administrator has told to uptake schooling again and will leave the project soon. Therefore 
further training in accounting/administration was not needed. 
 
Final remarks 
The staff is interested in the garden project however not trained to capable to drive a new 
business. John is also not capable to drive a new business (at the moment). At this moment there 
is no budget or time to setup a new project. 
 
One of the major setbacks is John’s health and the absence of water. Another major issue is 
retaining staff. The government pays higher salaries than the private sector and the project is 
therefore unable to retain quality staff. 
 
I would suggest to continue the preschool, minimize auxiliary staff, minimize John’s (new) 
activities, allow for his recovery and do not make new plans for now. 
 

Fondsenwervingsactiviteiten in Nederland 
 
 
Donaties 
Ondanks het uitblijven van gerichte wervingsacties zijn velen begaan met het werk van de stichting. 
Ook dit jaar hebben wij vele mooie giften mogen ontvangen, waardoor het werk zijn doorgang kon 
vinden. Veel kinderen zijn hiermee geholpen. In het bijzonder danken wij MSA-service en Theo 
Schut en het bestuur van ’t Trekpaert voor hun steun. 
 
Postzegels 
Wij blijven uiteraard betrokken bij de continuering van de school in Xere. U kunt hier o.a. aan 
bijdragen door het aanschaffen van onze speciale Build on a Rock postzegels. Deze zijn te bestellen 
zijn via onze website. 
 
 

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. 
 
Nieuwsbrief 
Om al onze sponsors en donateurs te informeren over recente ontwikkelingen van de lopende 
projecten hebben we 2 maal een nieuwsbrief verstuurd. Deze werd vervolgens ook op de website 
geplaatst. 
 
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. 
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Naast het laatste nieuws staat op de website ook het jaarverslag en de links naar alle partners en 
voornaamste sponsoren.  
 
 

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 2016 2011 
 € 8.036,61 € 22.658,60 
 
 
De overheadkosten van Build on a Rock zijn dit jaar tot een minimum van 4% beperkt gebleven. 
 
 

Strategische richting 2017 
 
Projectbezoek 
Een groep jongeren, voornamelijk uit Meerkerk, zijn actief betrokken bij het werk van de stichting. 
Er wordt een projectbezoek gepland voor medio 2017, waarbij de extra gebouw in Rakops voor het 
basisonderwijs afgemaakt kan worden. 
 
Marketing 
Aan het begin van 2017 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.  
 
 

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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Tot slot 
 
Vrijwilligers 
Namens het bestuur willen wij alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun onvermoeibare inzet. 
 
Wij beschouwen 2016 als een succesvol jaar, waarin we een succesvol vervolg mochten geven aan 
het project dat in 2010 is opgestart. 

 


