
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 
2021



Voorwoord

In dit jaarverslag willen wij je op de hoogte brengen van de ontwikkelingen het 
afgelopen jaar. Dit jaar staat in het teken van de oprichting van Living Hope 

Africa als Stichting.  



Bestuur
Voorzitter: Jan Pijffers

Secretaris / penningmeester: Vacature

Organisatie Stichting Living Hope Africa

Scholekster 8

7462 ZX RIJSSEN

info@livinghopeacrica.nl

www.livinghopeafrica.nl

KVK nummer: 68557345
RSIN nummer: 8574 96 967

ANBI gecertificeerd



Wat is er allemaal gebeurd?

• Meerdere evangelisatiemissies in Uganda

• Meerdaagse trainingen voor evangelisten

• Uitdelen van voedselpakketten 

• Missiereis van Gijs en Gijs naar Uganda

• Praise and Worship avond



• Het uitbreiden van partner netwerk

• Het opzetten van sponsorprogramma voor 
evangelisten

• Het ondersteunen van een missiereis

• Meer aandacht besteden aan social media

• 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:



• Het uitbreiden van het vrijwilligersnetwerk

• Het evalueren van de strategie

• Het uitdelen van voedselpakketten

• 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:



Jaarrekening 2021

Inkomsten

Inkomsten uit eigen fondsenwerving 13.927,16€   

Reserves uit 2020 4.423,42€     

Totale inkomsten 18.350,58€   

Bestedingen

Kosten beheer en administratie 197,96€        

Kosten missiereizen 500,00€        

Besteed aan evangelisatiewerk 10.410,00€   

Besteed aan ondersteuning evangelisten 700,00€        

Besteed aan uitdelen voedselpakketten 4.125,00€     

Gereserveerd voor activiteiten 2021 2.417,62€     

Totale kosten/bestedingen 18.350,58€   

Activa

Immateriële vaste activa -€              

Materiele vaste activa -€              

Vorderingen en overlopende activa -€              

Liquide middelen 2.417,62€     

Totale activa 2.417,62€     

Passiva

Reserves en fondsen 2.417,62€     

Langlopende schulden -€              

Kortlopende schulden -€              

Totale passiva 2.417,62€     



Financiën 2021

Evangelisatie werk 
€10.410,00 

Ondersteuning 
evangelisten €700,00 

Ondersteunin missiereizen
€500,00 

Voedselpakkettenactie
€4.125,00 

Administratie en beheer
€197,96 

Gereserveerd voor 2022 
€2.417,62 

BESTEDING GIFTEN 2021



Plannen en begroting 2022

• Het faciliteren van 6 evangelisatie missies in Oeganda

• Het opleiden van 20 nieuwe Living Hope evangelisatie leiders

• Het opzetten van noodhulp campagnes

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

• Het uitdelen van evangelisatiematerialen

Totale begroting 
is € 21.800,- 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.


