
JAARVERSLAG 2020

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.



Voorwoord

In dit jaarverslag willen wij je op de hoogte brengen van de ontwikkelingen 

het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar hebben wij met duizenden mensen het 

evangelie mogen delen en tientallen evangelisten mogen opleiden. Daarnaast 

was er door Covid19 een grote nood in Uganda. Wij hebben ons daarom 

grotendeels gericht op het uitdelen van voedselpakketten. Dit jaar hebben 

wij het evangelie mogen delen met woorden en daden. 
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In Nederland

• Het uitbouwen van ons netwerk 

• Het werven van fondsen om het 

evangelisatiewerk in Oeganda te ondersteunen

• Opzetten van noodhulp acties

• Het starten met project Camp Hope

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



In Oeganda

• Organiseren meerdaagse 

evangelisatietrainingen

• Het investeren in en het uitbreiden van het 

Living Hope evangelisatieteam

• Het organiseren van evangelisatiemissies

• Counseling van voorgangers

• Uitreiken van evangelisatiematerialen

• Het uitdelen van voedselpakketten aan de 

lokale bevolking

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



Jaarrekening 2020
Inkomsten

Inkomsten uit eigen fondsenwerving 8.293,35€     

Inkomsten uit samenkomst ondernemers 3.850,00€     

Reserves uit 2019 6.678,46€     

Totale inkomsten 18.821,81€   

Bestedingen

Kosten beheer en administratie 180,39€        

Kosten evenementen 400,00€        

Besteed aan evangelisatiewerk 9.100,00€     

Besteed aan uitdelen voedselpakketten 4.718,00€     

Gereserveerd voor activiteiten 2021 4.423,42€     

Totale kosten/bestedingen 18.821,81€   

Activa

Immateriële vaste activa -€              

Materiele vaste activa -€              

Vorderingen en overlopende activa -€              

Liquide middelen 4.423,42€     

Totale activa 4.423,42€     

Passiva

Reserves en fondsen 4.423,42€     

Langlopende schulden -€              

Kortlopende schulden -€              

Totale passiva 4.423,42€     



Besteding giften 2020
Een bedreag van  

4.423,42 is 

gereserveerd voor de 

activiteiten die 

gepland staan in 2021

Evangelisatie 
werk €9.100,00 

Noodpakketten 
actie €4.718,00 

Administratie en beheer
€180,39 

Evenementskosten
€400,00 

Gereserveerd voor 
2020 €4.423,42 

BESTEDING GIFTEN 2020



;

Plannen en begroting 2021
• Het faciliteren van meerdere evangelisatie missies in 

Oeganda

• Het uitdelen van voedselpakketten aan de aller armsten

• Het organiseren van meerdaagse evangelisatie traingingen

• Het aanschaffen van geluidsapperatuur voor concerten en 
openluchtdiensten

• Het organiseren van missiereizen vanuit Nederland

• Het uitbreiden van het evangelisatieteam

• Het uitbreiden van ons netwerk van partnerkerken

Totale begroting 
voor 2021 is 
€19.000,- 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.


