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Inleiding 
 
 
Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2017 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.  
 
Dit jaar stond in het teken van een nieuw projectbezoek. In augustus is een groep enthousiaste 
jongeren, o.a. vanuit de Ichtuskerk te Meerkerk, afgereisd Botswana. Tijdens het bezoek hebben zij 
wat werkzaamheden kunnen verrichten zoals het verven van raamkozijnen, wanden en plafonds. 
 

“De mooiste ervaring was voor mij het bezoek aan !Xere. Wij hebben aan 100 kinderen 
boterhammen en drinken kunnen geven. Zoveel vriendelijke gezichtjes, zoveel vrolijkheid. 
Dat was voor mij het mooiste van de hele reis. Je kon echt zien hoe blij ze waren met het 
speelgoed die we hebben meegenomen. Ze zijn met de kleinste dingen al blij.”  
– Ryan, over het propjectbezoek. 

 
Stichting Build on a Rock ziet het als haar 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. 
 
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: 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: NL88RABO01379 28 106.  
 
ANBI 
Stichting Build on a Rock is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
RSIN/Fiscaalnummer: 8178.14.322 
 
Beloningsbeleid 
Stichting Build on a Rock bestaat volledig uit vrijwilligers. Er is geen sprake van vacatiegeld, dit is 
een vergoeding die bestuursleden kunnen ontvangen voor de vervulling van hun functie.  
 
Leden kunnen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Gemaakte onkosten 
zijn kosten die leden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.  
 
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 
De Koningskerk stelt ook haar zalen beschikbaar voor vergaderingen en andere bijeenkomsten van 
de stichting. 
 
Ichtuskerk, Meerkerk 
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Een groep uit de Ichtuskerk heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor fondsenwerving. De ZWO 
commissie uit Meerkerk heeft zich ten doel gesteld vooral de opleiding en verdere scholing van 
personeel te steunen.  
 
HvN webdesign verzorgt belangeloos de website van Build on a Rock. 
 
 
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. Ongeveer 20 locale arbeiders werkten mee aan de bouw van de school. 
 
Na een aantal individuele bezoeken de voorgaande jaren is er in 2015 weer een groep jongeren naar 
Botswana gereisd om te helpen bij de bouw van een extra lokaal voor basisonderwijs.  
 
Een volgend projectbezoek vond plaats in augustus 2017. De groep heeft geholpen bij het 
onderhoud van de scholen. 
 
 

Projecten in Botswana 
 
Wat het project betreft zijn er momenteel twee speerpunten: het opleiden van personeel voor de 
pre-school, en de situatie in !Xere. 
 
De ZWO commissie uit Meerkerk heeft zich ten doel gesteld vooral de opleiding en verdere scholing 
van personeel te steunen. Dit is een belangrijk onderdeel van het project, juist omdat het voor John 
zo moeilijk is om geschikt (Christelijk) personeel te vinden. 
 
Momenteel zijn er twee personen bezig met een voltijdse opleiding in Zuid-Afrika: Lethopamang 
(die als directrice wordt opgeleid), en een meisje genaamd TT. Vaak gebruiken de Botswanen een 
afkorting voor hun ietwat lang en moeilijk uitspreekbare namen! Drie anderen (waaronder John’s 
vrouw Ntsono) zullen op afstand per post een studie volgen. Uiteraard komt de opleiding hun 
bevoegdheid en bekwaamheid ten goede. Het is de bedoeling dat ze vanuit hun Christelijk geloof 
onderwijs geven – een aspect dat in het openbare onderwijs geheel ontbreekt. 
 
Tijdens ons bezoek is gebleken dat de situatie in !Xere vrij gecompliceerd is. Het grootste probleem 
hier is een gebrek aan onderwijspersoneel. Om deze reden kon de pre-school nog niet van de 
grondkomen. Dat is uiteraard geweldig jammer, gezien het mooie schoolgebouw.  
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Een van de leden van de groep, Hansje Grinwis, heeft hier een visie voor. Hansje heeft veel ervaring 
in ontwikkelingswerk in Sri Lanka. Zijn voorstel is dat het gebouw aangewend wordt als een 
gemeenschapszaal / evangelisatie centrum. Voorlopig heb je dan geen onderwijzend personeel 
nodig. De kinderen komen enkele dagen in de week na schooltijd informeel bijeen en ze worden 
beziggehouden met Bijbelverhalen en knutselwerk. Ook ontvangen ze eten en drinken. Tijdens een 
onvergetelijke middag in !Xere is gebleken dat er meer dan 100 kinderen zijn die aan zo'n project 
willen deelnemen. Een gouden gelegenheid om deze kinderen kennis te doen maken met het 
Evangelie! 
 

“Ongelofelijk. Fantastisch. Het mooiste vond ik dat wij veel kon doen voor deze mensen en 
tegelijk ook veel hebben kunnen zien. Ik vond deze combinatie heel prettig – veel mooier 
en indrukwekkender dan een zgn. “highlight-reis”. - Nel 

 
 

“Op zondag, na de kerkdienst die in de school gehouden werd, een uitstapje gemaakt naar 
!Xere waar onze aanwezigheid zeer werd gewaardeerd. Triest dat de mooie school niet 
open kan i.v.m. personeelsgebrek. Er is duidelijk veel armoede in dit dorp.  Fijn wel om te 
zien dat de lokale vrouwen graag mee willen werken om daar wat te organiseren voor de 
kinderen. ’s Avonds bijzondere avonden bij het kampvuur. Hier leerden we elkaar beter 
kennen, hadden we goede gesprekken en hebben we vooral ook veel gelachen. We zijn er 
weer stevig op gewezen hoe luxe we het in Nederland hebben. Al met al een verrijkende 
ervaring!” - Richard 

 
 

Fondsenwervingsactiviteiten in Nederland 
 
Collectes 
In Meerkerk is een aantal keer gecollecteerd voor de projecten. Deze fondsen kwamen goed van pas 
tijdens het projectbezoek en hebben geholpen de gebouwen op te knappen. 
 
Donaties 
Velen blijven begaan met het werk van de stichting. Ook dit jaar hebben wij mooie giften mogen 
ontvangen, waardoor het werk zijn doorgang kon vinden. Veel kinderen zijn hiermee geholpen. 
 

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. 
Naast het laatste nieuws staat op de website ook het jaarverslag en de links naar alle partners en 
voornaamste sponsoren.  
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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 voor de bouw, sponsoring van kinderen, 
educatie van leerkrachten en dergelijke worden door John Walters bij ons aangevraagd voorzien van 
een onderbouwing van de kosten zodat de penningmeester hierop feedback kan geven. 
 

 
De balans per 31 december is in de volgende tabel samengevat: 
 
Balans per 31 december 2017 2016 
 € 3.120,87 € 7.355,11 
 
 
De overheadkosten van Build on a Rock zijn dit jaar beperkt gebleven tot de minimale 
houderschapskosten voor de bankrekening en een kleine post PR (reiskostenvergoeding voor 
promotiewerk door John Walters). De totale kosten hiervoor bedroegen € 331,21 of 3% van de totale 
uitgaven. 
 

Strategische richting 2018 
 
Marketing 
Aan het begin van 2018 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.  
 
 

Tot slot 
 
Vrijwilligers 
Namens het bestuur willen wij alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun onvermoeibare inzet. 
 
Wij beschouwen 2017 als een succesvol jaar, waarin we een succesvol vervolg mochten geven aan 
het project dat in 2010 is opgestart. 

 

Baten en Lasten 2017:    
Rente € 3,97  
Sponsorproject € 963,00  
Giften Xere € 5.430,00  
    
Bank €  -165,35 
PR €  -165,86 
Training onderwijzers €  -3.500,00 
Sponsor project €  -2.800,00 
!Xere €  -4.000,00 
    
Totaal resultaat € 6.396,97 -10.631,21 


