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VOORWOORD
De jaren gaan voorbij en we schrijven momenteel al weer 2012. Dit jaarverslag
gaat over de resultaten van Stichting Newbornlife Nederland in 2011, zowel wat
betreft het bekendmaken van de aandoening VVF, als ook wat de activiteiten
financieel hebben opgebracht, wat zich natuurlijk weer vertaalt in hoeveel
vrouwen in Afrika hiermee een ‘nieuw’ leven konden ontvangen. Want daar doen
we het allemaal voor: de vrouwen met VVF langs de westkust van Afrika!!
Het hospitaalschip ‘Africa Mercy’ lag dit jaar in de haven van Sierra Leone;
In 2006 heeft MS daar een vrouwenhospitaal aan de wal in Freetown opgezet
waar de vrouwen uit dit land en soms ook uit het buurland een VVFhersteloperatie kunnen ontvangen. Ook worden van hieruit tochten naar het
binnenland ondernomen om vrouwen met deze aandoening op te sporen en
voorlichting te geven. Zodoende werden er geen VVF-hersteloperaties aan boord
van het hospitaalschip gedaan.
Wel heeft Newbornlife geld gedoneerd aan de vrouwenkliniek voor twee grote
wasmachines, die ondertussen alle dagen draaien.
Wat was er een grote variëteit aan activiteiten dit jaar:
- In Nederland werd weer door kraamvrouwen gespaard in de Newbornlifespaarpotjes. Ze stonden ook op tafel bij vrouwenverenigingen, met jubilea etc.
- Na een grote mailingactie werden collectes in de kerken gehouden
- In het blad Doorgeven van de CGK en in het Nederlands Dagblad werden
artikelen geplaatst
- We stonden op diverse markten met “De Kraam”
- We gaven avondvullende presentaties voor vrouwengroepen, waarbij de film
‘Yeabu’s Homecoming’ werd vertoond, zodat de informatie van de presentatie
ook een gezicht kreeg
- Voor verjaardagfeestjes en kerkelijke gemeenteactiviteiten werd de
workshop ‘zeep’ diverse keren gegeven
En dat is nog lang niet alles: door een fancyfair, een trektocht, kaarten- en
sieradenverkoop, statiegeldacties, brocantverkoop, webwinkeltjes – ja, op allerlei
manieren - werd geld ingezameld en werd het VVF-probleem in Afrika onder de
aandacht van de Nederlandse bevolking gebracht.
Het komt nu regelmatig voor dat, als we contact maken en vragen of men van de
aandoening VVF heeft gehoord, de vraag positief beantwoord wordt en men
graag meer informatie wil. Ook de naam van de stichting klinkt meer mensen
bekend in de oren.
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Het aantal vrijwilligers gaat wat heen en weer; van sommigen merken we
onregelmatig/regelmatig tot zeer regelmatig iets, van anderen éénmalig; soms
blijft het bij een enthousiaste start, maar komt het niet echt van de grond. Het
was fijn dat we er dit jaar weer twee nieuwe vrijwilligers bij kregen. Eén
vrijwilligster willen we niet ongenoemd laten, namelijk de 78-jarige mw. Janny
Kramer uit Beverwijk: zij heeft al een aantal jaren een brocante-winkeltje in
Beverwijk, waarvan de opbrengst volledig naar Newbornlife gaat. Wij zijn blij
met ieders inzet, op welke manier dan ook.
De Afrika Mercy ligt de eerste maanden van 2012 in Togo. Newbornlife heeft al
in 2011 gedoneerd voor de VVF-hersteloperaties die daar zullen gaan
plaatsvinden.
- In de tweede helft van 2012 zal het hospitaalschip naar Guinee gaan en daar
o.a. ook weer vrouwen met VVF helpen. Ook hiervoor heeft Newbornlife al
weer geld beschikbaar
- Mogelijk zullen we nog bijdragen aan een operatielamp voor de vrouwenkliniek
in Freetown in Sierra Leone
- We gaan door met het zoeken van een platform bij vrouwengroepen
- Ook hebben we een projectplan ingestuurd voor de bovenbouw van het
voortgezette onderwijs in de regio om op deze manier aan te sluiten bij
bijvoorbeeld onderwijsprojectweken
- Dit jaar gaan we door met de mailings naar alle PKN-kerken in Nederland
- We gaan proberen interviews/artikelen in vrouwenbladen geplaatst te krijgen.
- We zijn inmiddels begonnen met het promoten van Moederdag als een goede
gelegenheid om cadeautjes en blijdschap te delen met moeders in Afrika
Wij zijn dankbaar voor de resultaten van het jaar 2011.
En we zien in de plannen voor 2012 veel mogelijkheden om zowel bewustwording
als geld te genereren voor de VVF-patiënten in Afrika. Dit alles vanuit onze eigen
vreugde en welvaart.
Janneke Venema, voorzitter
25 maart 2012

-4-

ORGANISATIE
Ontstaan: Stichting Newbornlife Nederland werd op 1 oktober 2007 opgericht
en is voortgekomen uit het project ‘Furaha Zuidlaren’. Dit project, dat vanaf
2001 in Zuidlaren liep was een initiatief van Janneke Venema en had als doel geld
in te zamelen voor operaties voor VVF-patiënten. Vanaf begin 2007 raakten
meerdere mensen bij het project betrokken en dit leidde tot het ontstaan van
een landelijke stichting met de naam Newbornlife.

Doel: 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.”

Werkwijze: Newbornlife tracht haar doel te verwezelijken door het
rechtstreeks benaderen van particulieren, kerken en instantaties voor giften.
De stichting zoekt donateurs en sponsors. Verder wordt geld ingezameld door
een spaarpotjesproject en het organiseren van uiteenlopende actviteiten.
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, algemeen adjunct
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ACTIVITEITEN 2011
van maand tot maand

januari

▪ Verzending nieuwjaarswens naar de vrijwilligers
▪ Stand op Baby en peutermarkt Groningen
▪ Mailcontact met Ananse Foundation (Ghana) om te onderzoeken
of we iets zouden kunnen bijdragen aan hun VVF-operaties
▪ Inventarisatie onder de vrijwilligers of er belangstelling is voor
een bijeenkomst
▪ Opstellen jaarverslag 2010

februari

▪ Smilde 8 februari: de jaarlijkse bestuursvergadering
▪ Op de website van het diaconaal steunpunt van de GKV wordt
Newbornlife aanbevolen als collectedoel voor Biddag. Een
artikel en powerpointpresentatie zijn te downloaden
▪ Mailactie naar alle CGK-kerken: een herinnering aan de brief
van juni 2010 en de aanbeveling voor een collecte op Biddag of
Moederdag.
▪ Verzending vrijwilligersbericht winter 2011
▪ Passage Zuidlaren organiseert spontaan een verkoopactie tbv
Newbornlife

maart

▪ Presentatie voor serviceclub Zonta te Assen, die van plan is een
fancy-fair tbv Newbornlife te organiseren

april

▪ De vrijwilligersbijeenkomst, gepland voor 16 april in Zuidlaren,
wordt afgeblazen wegens gebrek aan opgaven
▪ Stand op de kraammarkt in het Wilhelminaziekenhuis te Assen
▪ Eerste mailcontact met hospitaal Freetown over donatie voor
benodigdheden
▪ Creatieve workshop voor een vrouwenvereniging in Smilde
▪ Statiegeldacties in Paterswolde en in Vries

mei

▪ Stand op de bijbelstudiebondsdag te Steenwijk
▪ Avondvullend programma (presentatie, film, verkoop) slotavond
van het verenigingsseizoen van de GKV te Ten Boer
▪ Creatieve workshop voor een (andere) vrouwenvereniging in Smilde
▪ Plaatsing ingezonden stuk in het ND: reactie op hun artikel
betreffende Moedernacht en moedersterfte
▪ Aanmelding nieuwe vrijwilligster (kaartenwebwinkel )
▪ Deelname manifestatie Moedernacht Nijmegen

juni

▪ Artikel geplaatst in ‘Doorgeven’
▪ De Zonta-fancyfair tbv Newbornlife leverde 2000 euro op. We
bedanken hen op hun vergadering
▪ Studententoer met muzikale act door Europa: opbrengst voor
Newbornlife
▪ Aanmelding nieuwe vrijwilligster nav het artikel in Doorgeven
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juli

▪ Stand op braderie Bovensmilde
▪ Verzending vrijwilligersbericht zomer 2011
▪ Statiegeldactie in Eelde

augustus

▪ Afspraken gemaakt met Mercy Ships Nederland over aanschaf
wasmachines voor de kliniek in Freetown.
▪ Statiegeldactie in Zuidlaren

september

▪ Verscheping wasmachines
▪ De zangavond in Zuidlaren tgv het 35-jarig huwelijk van
Harmannus en Janneke Venema brengt ruim 900 euro op
▪ Stand op vrijwilligersmarkt te Zuidlaren
▪ Projectplannen Togo ontvangen, voorschot overgemaakt
▪ Folder herzien, drukkerij biedt gratis herdruk aan

oktober
november

▪ Workshop zeepketting voor kinderfeestje

december

▪ Ontvangst grote gift uit een legaat
▪ Stand op Dickensmarkt te Dennenoord
▪ Verzending Kerstgroet en bedankjes vrijwilligers

het hele
jaar door

▪ Informatiepakketten: regelmatig krijgen we verzoeken om
folders, een kerkbladartikel en/of een powerpoint op te sturen,
zowel van particulieren, als van kerken, die een actie of collecte
gaan houden

▪
▪
▪
▪

Stand op Kraammarkt Isalaklinieken Zwolle
Eindejaarsactie: brief aan donateurs 2010
De nieuwe folder wordt geleverd en uitgezet
Avondvullend programma (presentatie, film, verkoop) voor Passage
Zuidlaren (Laarkerk)

▪ Mailings: in 2011 gingen elke maand brieven naar de PKN-kerken.
De mailingactie gaat door totdat alle individuele kerken in het land
aangeschreven zijn. Nog regelmatig komen collectenopbrengsten en
giften binnen nav de mailingacties in 2009 (GKV) en 2010 (CGK)
▪ Bedankjes: elke maand verstuurt de penningmeester dankbrieven
naar alle gevers (particulieren en kerken)
▪ Website: de informatie op de website wordt regelmatig bijgewerkt
▪ Verkoop: via de Newbornlife-webwinkel, door vrijwilligers vanuit
huis, vanuit de opslagruimte in Zuidlaren, op markten. Ook op
informatieavonden enz. worden regelmatig artikelen verkocht.
Enkele particuliere webwinkels en een brocante-winkeltje geven
(een deel van) hun opbrengsten aan Newbornlife
▪ Spaarpotjes: bij kraamvrouwen in o.a. Smilde en Zuidlaren werden
spaarpotjes geplaatst. Vrouwenverenigingen in het hele land
sparen tijdens de vergaderingen.
▪ Plaatselijke Vrijwilligers: vrijwilligers storten de opbrengsten van
activiteiten die zij organiseren in hun eigen netwerk
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011

TOTALEN
Saldo per 01-01-2011
Totaal Ontvangsten
Totaal Uitgaven
Afgedragen aan Mercy Ships

€
€
€
€

7.802,94
26.616.73
1.191,93
19.000,00

SPECIFICATIE

BATEN

LASTEN

Saldo 01-01-2010

€

7.802,99

TNT-post

€

148,75

Spaarpotjes

€

510,45

Kosten betalingsverkeer

€

123,68

Kerkelijke giften + collecten

€

15.160,37

Promotie + secretariaat

€

919,50

Particuliere giften

€

7.425,62

Mercy Ships

€ 19.000,00

Statiegeldacties

€

1.051,55

Inkomsten uit verkoop

€

1275,92

Vrouwenverenigingen

€

1.192,57

Saldo

€ 14.227,54

€

_______

_______

34.419,47

€ 34.419,47

Dit overzicht is opgemaakt op 19 januari 2012
H. Venema, penningmeester

voor akkoord:
J. Venema, voorzitter
M. Fennema, secretaris
A.P. Baar, algemeen adjunct
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TOELICHTING
op het financieel jaarverslag 2011
BATEN:
SPAARPOTJES
€ 510,45
€ 1.192,57

kraambezoek, kraamfeesten, doopfeesten,
diverse vrouwenverenigingen

GIFTEN EN COLLECTEN
€ 15.160,37
zie bijlage 1
PARTICULIERE GIFTEN
€ 7.425,62
vanuit het hele land, grotendeels éénmalige giften en een
enkele vaste donateur
STATIEGELDACTIES
€ 1051,55
supermarkten Zuidlaren, gemeente Anloo, Roden, Eelde en Vries
VERKOOP
€ 1275,92

verkoop en voorlichting; stands op markten en
vrouwenverenigingen enz. Vrijwilligers uit Zuidlaren en Smilde
verkopen zelfgemaakte spulletjes en geven informatie.

LASTEN:
TNT-POST
€148,75

Kosten tbv Antwoordnummer 412, 9470 VG Zuidlaren

KOSTEN BETALINGSVERKEER
€ 123,68
Bankkosten
PROMOTIE EN SECRETARIAAT
€ 919,50
Portokosten: verzending brieven, promotiemateriaal, spaarpotjes.
Secretariaatsbenodigdheden: printercartridges, enveloppen, papier
enz. Kosten kopieren en lamineren. Kosten websitebeheer en
domeinregistratie. Promotie: reiskosten en standhuur.*
MERCY SHIPS
€ 19.000,00

€ 4.000,- wasmachines tbv VVF-operaties
€ 15.000,- Hope Reborn Togo

* Alle kosten inzake promotie, voorlichting en secretariaat zijn geboekstaafd
met nota’s en bonnen. Alles is verantwoord via dagafschriften van bankrekening
3109280 en er zijn geen kasinkomsten of –uitgaven.
________________________________________________________________________
St. Newbornlife Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 04088178.
Stichting Newbornlife Nederland is als ANBI aangemerkt bij de belastingdienst.
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BEGROTING 2012

Begroting
2011

Werkelijk
2011

Begroting
2012

BATEN
Spaarpotjes
Kerkelijke giften + collecten
Particuliere giften
Sponsering
Acties / Projecten
Verkoop

€
€
€
€
€
€

3500,5000,10.000,2000,1000,2000,______
€ 23.500,-

€
€
€
€
€
€

510,15.160,7425,1051,1192,______
€ 25.338,-

€
€
€
€
€
€

1000,10.000,10.000,1000,1000,2000,______
€ 25.000,-

LASTEN
Secretariaat
Voorlichting
Reiskosten
Advertenties
Diversen
VVF-operaties

€
€
€
€
€
€

500,1000,500,1500,500,20.000,-

Saldo
______
€ 23.500,-
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€ € € 19.000,-

€
€
€
€
€
€

€ 14.227,______
€ 20.190,-

______
€ 25.000,-

€

1.190,-

500,1000,500,1000,500,21.500,-

Stichting Newbornlife Nederland
Tel: 050 409 2529 / 0592 412 046 - Email: newbornlife@live.nl - Website: www.newbornlife.nl
Secretariaat: Hoofdweg 70, 9422 AK Smilde - Rekening: 3109280 tnv Newbornlife
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Giften en collecten 2011
Ontmoetingskerk Zuidlaren
CGKV Nijmegen
GKV ‘t Harde
CGK Leiden
CGK Urk
CGK Hoogeveen
GKV Amersfoort West
GKV Zuidlaren
GKV Steenwijk
CGK Spakenburg
GKV Zevenbergen
GKV Zeewolde
GKV Middelharnis
CGK Middelburg
NH kerk Odoorn
NH kerk Klazinaveen
GKV Leidscherijn
PKN Buitenpost
CGKV Doesburg
NH gemeente Kolderveen
NH kerk Nuis-Niebert
Geref. kerk De Wilp
Geref. kerk Zuidwolde (Dr.)
GKV Eindhoven
Protestantse gemeente Reiderland
Protestantse gemeente Anjum
Geref. Kerk Hollandscheveld
Geref. Kerk Rottevalle
Protestantse gemeente Doezum

€ 285,42
€ 471,27
€ 100,€ 1.000,€ 50,€ 221,17
€ 1.268,34
€ 942,32
€ 484,70
€ 1.371,53
€ 362,20
€ 456,40
€ 365,€ 381,35
€ 25,€ 25,€ 217,45
€ 340,92
€ 164,95
€ 50,€ 150,€ 25,€ 25,€ 3.200,€ 50,€ 50,€ 50,€ 100,€ 150,-

Week Psychiatrie Groningen
Passage Zuidlaren
Zonta Assen e.o.
VPCO Hasselt

€ 87,35
€ 190,€ 2.000,€ 250,-

Bijlage 1

Bijlage 2

