
In dit jaarverslag willen wij je op de hoogte 
brengen van de ontwikkelingen het afgelopen 
jaar. 

Mattheus 28:19

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de 
Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te 
nemen.

JAARVERSLAG 2017
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Wat is er allemaal gebeurd?

• Oprichting stichting in Nederland

• Verkregen ANBI status voor de stichting

• Oprichting stichting in Oeganda

• Meerdere evangelisatie missies in Oeganda

• Informatieavonden om donateurs 

en ambassadeurs te werven



• Oprichten van de stichting

• Samenstellen van een bestuur

• Het uitzetten van strategieën

• Ondersteuning bieden aan de stichting in Oeganda 
bij het uitstippelen van de strategieën

• Het werven van fondsen om het evangelisatiewerk 
in Oeganda te ondersteunen

In Nederland

Het werk van Living Hope 
Africa in Nederland stond dit 
jaar in het teken van:



• Oprichten van de stichting

• Samenstellen van een 5 tallig bestuur

• Het uitzetten van strategieën

• Het organiseren en coördineren van evangelisatie 
missies

• Het geven van trainingen aan lokale evangelisten

In Oeganda
Het werk van Living Hope 
Africa in Oeganda stond dit jaar 
in het teken van:



De missies
Mbale en Gulu

Meer dan 100 mensen tot geloof gekomen

Lokale kerken onderwijs gegeven over evangelisatie en gemeenteopbouw

Lokale evangelisten getraind



Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2017

Inkomsten

Inkomsten uit eigen fondsenwerving €     5.194,00

Totale inkomsten €     5.194,22 

Bestedingen

Kosten beheer en administratie €          56,88 

Besteed aan doelstelling €        630,00 

Gereserveerd voor activiteiten 2018 €      3.507,33

Toevoeging aan reserves €     1.000,00

Totale kosten/bestedingen €     5.194,22 

Activa

Immateriële vaste activa €            0,00 

Materiele vaste activa €            0,00 

Vorderingen en overlopende activa €            0,00 

Liquide middelen €     5.194,22 

Totale activa €     5.194,22 

Passiva

Reserves en fondsen €     5.194,22 

Langlopende schulden €            0,00 

Kortlopende schulden €            0,00 

Totale passiva €     5.194,22 



Financiën 2017
Evangelisatie werk €630,00 

Administratie en beheer
€56,85 

Gereserveerd voor 
evangelisatiewerk 2018

€4.507,33 

Inkomsten

Giften €                 5.194,22 

Besteding

Evangelisatie werk €                     630,00 

Administratie en beheer €                       56,85 

Gereserveerd voor evangelisatiewerk 2018 €                 4.507,33 

In 2017 is er 
fondsenwerving gedaan 
voor de activiteiten die 
er begroot zijn voor 
2018. Hierdoor is het 
grootste deel van de 
inkomsten gereserveerd 
voor 2018.



Plannen en begroting 2018

• Het faciliteren van 4 evangelisatie missies in Oeganda

• Het organiseren van onze eerste evangelisatie missie in 
Kenia

• Het opleiden van 20 Living Hope evangelisatie leiders

• Het organiseren van een conferentie in de hoofdstand van 
Oeganda

• Het opzetten van een netwerk van kerken die wij aanvuren 
het evangelie te delen

Totale begroting 
is € 3.875,- euro



Missie en visie
Missie > Het ontsteken van levend evangelie in Afrika

Visie > Het faciliteren van lokale evangelisten in Afrika die een innerlijk 
verlangen hebben voor het brengen van het evangelie.


