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VOORWOORD
Voorwoord Jaarverslag 2014
Wij schrijven Anno Domino 2015 en ondanks de zogenaamde crisis mogen we terugzien
op een goed jaar voor Stichting Newbornlife Nederland. De eindejaarsactie gaf weer een
flinke boost, temeer omdat deze ook nog eens werd verdubbeld door een gulle donateur
van Mercy Ships. Wij zijn verbaasd, blij en dankbaar met de financiële resultaten van
2014.
We mochten bijdragen aan de VVF-hersteloperaties in Congo. Er werden daar minder
vrouwen geholpen dan gepland, maar wel in combinatie met het opleiden van chirurgen en
verpleegkundigen. Bovendien ging het vaak om zeer gecompliceerde gevallen; ernstig
beschadigde vrouwen, vaak slachtoffers van verkrachtingen, waardoor soms meerdere
operaties nodig waren.
Het lag in de planning om de 2e helft van 2014 naar Guinee te gaan, maar in verband met
de Ebola epidemie kwam West Afrika niet meer in aanmerking. Gelukkig werd de ’Africa
Mercy' met open armen ontvangen op het eiland Madagaskar, ten zuidoosten van Zuid
Afrika. De nood is daar hoog met 55.000 vrouwen op de wachtlijsten van de daar
bestaande ziekenhuizen en er komen jaarlijks 5000 vrouwen bij met dit letsel. In het
voorjaar wordt begonnen met het VVF programma en we hebben daarvoor eind 2014 al
een flink bedrag over kunnen maken.
Ondertussen ging het werk van Newbornlife gewoon door: mailings, markten, presentaties
redactionele stukjes in kranten/magazines, Facebookbeheer etc. Ze worden nader
omschreven door de secretaris.
Het bestuur is uitgebreid met een enthousiast nieuw lid, namelijk mevr. Anny Oosterhuis.
Zij zal vooral bezig houden met de verkoopactiviteiten en de contacten met de creatieve
vrijwilligers onderhouden.
De plannen voor 2015 zijn niet spectaculair: we gaan gewoon door! En dat is hard nodig
om bovenstaande nood ook maar énigszins te lenigen. De Millenniumdoelstellingen zijn
nog bij lange na niet gehaald.
Janneke Venema, voorzitter
februari 2015
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HET VERHAAL VAN BINTA

1063 kilometer voor een operatie
Wat zou een vrouw er toe brengen om 1.000 kilometer te reizen en al haar
geld en energie te gebruiken om naar een ziekenhuisschip te komen?

HOOP EN GENEZING
Binta is eind 30 en lijdt al sinds haar tienerjaren aan een fistel (vesicovaginale
fistula, VVF). VVF is verschrikkelijke aandoening die vaak in Afrika voorkomt
bij vrouwen die een langdurige, soms dagenlange bevalling ondergaan
waarbij het kindje overlijdt. Het gevolg is dat de vrouw incontinent wordt; ze
heeft geen controle over haar blaas waardoor ze constant urine lekt. Binta
werd hierdoor verstoten uit haar eigen dorp.
Toen Binta te horen kreeg over het werk van Mercy Ships en de kans op een
gratis operatie, nam ze het beetje geld dat ze had en begon haar reis naar het
schip. Van haar dorp reisde ze naar de stad Senko. Daar betaalde ze een reis
met een auto naar de volgende stad Beyla. Het was haar eerste autorit ooit.
Zo ging ze van stad naar stad. Toen haar geld opraakte zocht ze werk en
spaarde twee maanden om vervolgens haar reis te hervatten. Ze ging met de
auto, soms achterop een motorfiets en liep heel wat kilometers. Uiteindelijk
reisde ze 1.063 kilometers in zes maanden om naar de Africa Mercy te
komen.
Toen ze eenmaal bij het schip aankwam, had ze alleen de kleren die ze
aanhad en verder geen rooie cent. Ze keek haar ogen uit toen ze het schip
zag. De Africa Mercy was het eerste schip dat ze ooit in haar leven had
gezien. Niet lang daarna werd Binta geopereerd door dr. Steve Arrowsmith,
onze vrijwillige chirurg gespecialiseerd in fistelcorrecties.
Voor het eerst in meer dan 15 jaar was deze jonge vrouw droog! Binta kreeg
een nieuwe jurk en haar nieuwe leven kon beginnen. Mercy Ships gaf haar
wat geld voor haar reis terug naar huis.
Deze dappere vrouw moest van heel ver komen en veel offers brengen, maar
uiteindelijk kreeg ze wat ze zo graag wilde – hoop en genezing, mede
dankzij de vrijwilligers aan boord en de giften vanuit Nederland.
december 2014
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ORGANISATIE
Ontstaan
Newbornlife is voortgekomen uit het project ‘Furaha Zuidlaren’. Dit project, dat in 2001
startte in Zuidlaren (Dr) was een initiatief van Janneke Venema en had als doel geld in te
zamelen voor operaties voor VVF-patiënten. Steeds meer mensen raakten bij het project
betrokken en dit leidde in 2007 tot de oprichting van Stichting Newbornlife Nederland.
De doelstelling van de stichting is als volgt omschreven in de akte van oprichting:
“Het creëren van kansen op een nieuw leven voor Afrikaanse vrouwen die lijden
aan de aandoening Vesico Vaginale Fistel, onder meer door het financieel
ondersteunen van de organisatie Mercy Ships, welke hulp verleent aan
bovengenoemde vrouwen door middel van een hersteloperatie en het doen
verlenen van begeleiding op sociaal en maatschappelijk terrein.”
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Werkwijze
Newbornlife tracht haar doel te verwezenlijken door het rechtstreeks benaderen van
particulieren, kerken en instanties voor giften.
De stichting zoekt donateurs en sponsors. Verder wordt geld ingezameld door een
spaarpotjesproject, een webwinkel en het organiseren van uiteenlopende activiteiten.
In het hele land wordt getracht vrijwilligers te vinden die zelf acties opzetten of meehelpen
met de uitvoering van een door het bestuur opgezet project. Door o.a. het uitgeven van
brochures, het bijhouden van een uitgebreide website en door publiciteit te zoeken via de
media wordt de stichting gepromoot.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Newbornlife Nederland wordt gevormd door:

Janneke Venema
voorzitter

Marga Fennema
secretaris

Harmannus Venema
penningmeester

Angenies Baar
bestuurslid

Anny Oosterhuis
bestuurslid

ACTIVITEITEN 2014
Acties
In de doorlopende brievenactie (mailings naar kerken) waren in 2014 de Ned. Gereformeerde
kerken aan de beurt. Alle diaconieën ontvingen een brief, verhaal en folder. In januari werden in
Zuidlaren, Eelde, Paterswolde en Vries statiegeldacties in supermarkten gehouden. In november
en december was het weer tijd voor de eindejaars-verdubbelingsactie, die zeer succesvol was.
Bestuursoverleg
Op 6 mei werd de jaarlijkse bestuursvergadering gehouden in Smilde. De voorgaande periode
werd geëvalueerd en de plannen voor de komende tijd werden in grote lijnen besproken. Ieder
kreeg zijn to-do-lijst en heeft eigen verantwoordelijkheden. Regelmatig vindt tussentijds overleg
plaats via de email en ook door persoonlijk contact houden de bestuursleden elkaar op de hoogte.
Collecten
In 2014 werd in circa 20 kerken (van diverse gezindten) gecollecteerd voor Newbornlife, in
sommige kerken meerdere malen. Er kwamen 23 diaconale giften binnen. Op de website en op de
site van het Diaconaal Steunpunt kunnen collectepresentaties gedownload worden. Ook staat
Newbornlife vermeld op de Goede-doelen-lijst van het CGK. Enkele kerken kozen ervoor om
speciaal op Moederdag te collecteren. Ook werden in Apeldoorn weer de doopcollecten gehouden.
Vergeleken met voorgaande jaren werden meer spaarpotjes geplaatst bij jonge ouders en ook
diverse vrouwenverenigingen door het hele land spaarden weer mee.
Media
De Facebooksite werd vernieuwd en er was 2x een like-actie. De website werd geactualiseerd.
Enkele persberichten (Moederdag, Statiegeldacties en Verdubbelingsactie) werden verzonden en
o.a. in De Oostermoer, de Gereformeerde Kerkbode Groningen Friesland en Drenthe en in het
(noordelijk) Kerkblad van de CGK. werden artikelen geplaatst.
Presentaties voor groepen
In maart waren we aanwezig op de seniorenmiddag van de GKV Zuidlaren. In oktober mochten we
een avond met verkoop en presentatie verzorgen voor de Christenvrouwen in Heerenveen. En in
november mochten we ons voorstellen aan de nieuwe raadsleden van de gemeente Tynaarlo.
Verkoop
Via de webwinkel van Newbornlife (DE KRAAM) werden zelfgemaakte artikelen aangeboden. Ook
werd verkocht vanuit het winkeltje in Zuidlaren. Twee andere webshops ( De Bonte Wereld en
Saskia Cards) stonden een deel van hun opbrengst af. In maart en in mei werd een drietal
creatieve workshops gegeven, waarvan de opbrengst naar Newbornlife ging. In de Rank (GKV) te
Smilde werd in juni een rek met zelfgemaakte kaarten voor de verkoop geplaatst. Newbornlife
stond op de volgende markten:
- Bijbelstudiebondsdagmarkt te Groningen(mei)
- Festival Dennenoordterrein te Zuidlaren (mei)
- Zomermarkt Dennenoord Zuidlaren (juni)
- Bazaar Maranathakerk Assen (september)
- Kerstmarkt Dennenoord Zuidlaren (december)
- Avondmarkt Milleniumsamenwerking Tynaarlo in Vries (december)
Vrijwilligers
In enkele plaatsen zijn contactpersonen actief. Zij brengen Newbornlife onder de aandacht in hun
netwerk. Verder zijn er vooral creatieve vrijwilligers; enkele vrouwen naaien en haken voor het
winkeltje, er worden sieraden gemaakt en ook is een groep oudere vrijwilligers zeer actief met het
maken van kaarten voor de verkoop. In december zijn deze vrijwilligers bedankt met een kleine
attentie.
Dit is een overzicht van de activiteiten in 2014 waarbij de bestuursleden van Newbornlife betrokken of
geïnformeerd waren. De lijst is niet volledig; waarschijnlijk zijn er meer (individuele) acties georganiseerd
door vrijwilligers, verenigingen of kerken, gezien de stortingen op de bankrekening van Newbornlife).
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014
TOTALEN
Saldo per 01-01-2014
Totaal Ontvangsten
Totaal Uitgaven
Afgedragen aan Mercy Ships

€
€
€
€

2.474,74
17.726,51
923,67
17.200,00 *

* Dit bedrag is verdubbeld, waardoor € 34.400,- beschikbaar werd voor VVF-operaties

SPECIFICATIE
BATEN

LASTEN

Saldo 01-01-2014

€

2474,74

Kosten betalingsverkeer

€

149,40

Spaarpotjes

€

426,91

Promotie + secretariaat

€

326,27

Kerkelijke collecten + giften

€

9.040,64

Mercy Ships

€

17.200,00

Particuliere giften

€

3626,45

Reiskosten

€

0

Actie Vechtstede College

€

2380,05

Bijzondere kosten

€

0

Statiegeldacties

€

546,50

Porto kerkpost

€

448,00

Inkomsten uit verkoop

€

1024,40

Vrouwenverenigingen

€

681,56

Saldo

€

2.077,58

________
€

20.201,25

Dit overzicht is opgemaakt op 19 februari 2015

H. Venema, penningmeester

________
€

20.201,25
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TOELICHTING op het financieel jaarverslag 2014
De jaaropbrengst is € 17.726,51. Hiervan is een bedrag van € 17.200,- verdubbeld door een
gulle gever van Mercy Ships. De totale opbrengst bedraagt daardoor € 34.926,51

BATEN:
Spaarpotjes
€ 426,91
kraambezoek (spaarpotjes thuis bij jonge ouders)
Kerkelijke giften en collecten
€ 9.040,64
o.a. de actie ‘moederdagcollecte’, aanschrijven kerken, zie voor specificatie bijlage 1
Particuliere giften
€ 6006,50
grotendeels éénmalige giften en een enkele vaste donateur + grote gift actie school
Statiegeldacties
€ 546,50
supermarkten Zuidlaren, Eelde, Paterswolde en Vries
Verkoop
€ 1.024,50

verkoop op markten, tijdens vrouwenbijeenkomsten, workshops, webwinkel vanuit
Smilde en winkeltje in Zuidlaren, kaartenmolen kerk Smilde en kaartenverkoop vanuit
huis. Kosten voor materiaal en standhuur zijn al van dit bedrag afgetrokken.

Vrouwenverenigingen
€ 681,56
opbrengsten van diverse spaarpotjes van vrouwenverenigingen uit het land

LASTEN:
Kosten betalingsverkeer
€ 149,40
bankkosten
Promotie en secretariaat
€ 326,27
kosten websitebeheer en domeinregistratie, papier, postzegels, printercartridges enz.
alle werkzaamheden worden door de bestuursleden pro Deo uitgevoerd.
Reiskosten
€ 00,00

er werden door de bestuursleden geen reiskosten in rekening gebracht

Porto kerkpost
€ 448,00
betreft extra portokosten ivm actie bij diverse kerken
Mercy Ships
€ 17.200,00 totale afdracht voor de VVF-operaties

* Alle kosten zijn geboekstaafd met nota’s en bonnen. Alles is verantwoord via dagafschriften van
IBAN NL85INGB0003109280 en er zijn geen kasinkomsten of –uitgaven.

Stichting Newbornlife Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04088178.
Stichting Newbornlife Nederland is als ANBI aangemerkt bij de belastingdienst. RSIN/fiscaalnr. 818524923.
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BEGROTING 2014
Begroting
2014

Werkelijk
2014

BEGROTING
2015

BATEN
Spaarpotjes
Kerkelijke giften en collecten
Particuliere giften/sponsoring
Acties / Projecten
Verkoop
Vrouwenverenigingen

€
€
€
€
€
€

€
€

€

500,12.000,7.000,1.000,1.500,1.500,______
22.500,-

€
€
€
€
€
€

€

426,9.040,6006,546,1.024,681,______
20.778,-

€

500,10.000,7.000,500,1.200,700,______
20.000,-

Secretariaat
Voorlichting
Reiskosten
Advertenties
Diversen/porto

€
€
€
€
€

500,1000,500,500,500,-

€
€

150,326,-

€

448,-

€
€
€
€
€

150,350,500,300,300,-

VVF-operaties

€

20.000,-

€

17.200,00

€

20.000,-

€

______
23.000,-

€

______
18.124,00

€

_______
22.000,-

€
€
€

LASTEN

dr. Steve Arrowsmith bezoekt Binta voor de operatie

Een stralende Binta in nieuwe kleding
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