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Centraal Bureau Fondsenwerving
Stichting Antwoord laat zich sinds 2017 toetsen door het Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF). Het CBF ziet erop toe, dat elke aangesloten organisatie aan (potentiële) geldgevers op
correcte en adequate wijze informatie verstrekt over het gevoerde financiële beleid. Het CBF
controleert of de informatie over fondsenwerving, inkomsten en uitgaven en inhoudelijk over de
uitgevoerde en lopende projecten voldoende is om de lezer in staat te stellen zich hierover een
eigen oordeel te vormen.

ANBI-verklaring
Stichting Antwoord heeft de beschikking voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen, waardoor
giften aan Stichting Antwoord voor de belasting aftrekbaar zijn.

COLOFON
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1619 BK Andijk
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Na al die jaren dat ik een voorwoord heb geschreven voor het jaarverslag van Antwoord is dit wel een
bijzondere, want het is mijn laatste voorwoord. Dit jaar treed ik af als bestuurslid. 2018 is toch wel een
bijzonder jaar geweest voor Antwoord. Voor het eerst hebben we niet aan onze verplichtingen kunnen
voldoen. We hebben, in samenwerking met onze lokale partners, de bijdragen aan de projecten moeten
verlagen. We hebben ook moeten investeren in het onderhoud van ons kantoor. Alle kozijnen zijn
vervangen en alles is geschilderd. René Timmerman heeft Antwoord verlaten. Gelukkig hebben we een
vervanger gevonden in de persoon van Vincent van Vliet. Toch hebben we mogen terugzien op een goed
jaar. Duizenden mensen zijn bereikt met het evangelie. Zomerkampen voor arme kinderen, Roma’s en
gehandicapten waren opnieuw een succes. Ook de trainingen van kerkleiders was een goede investering
in de groei van de gemeente. We zijn als bestuur dankbaar voor de inzet van de staf en de vele vrijwilligers.

Dirk Jan Groot
Voorzitter
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Antwoord door de jaren heen
Met elkaar zijn wij Stichting Antwoord. We hebben passie voor het evangelie van Jezus Christus. In 1973
zijn we opgericht. Tot 1990 hebben we Bijbels en christelijke lectuur gesmokkeld naar kerken achter het
‘IJzeren gordijn’. Na de val van de muur zijn we verder gegaan om mensen over de Here Jezus te vertellen.
Dit werk hebben we vanuit Oost-Europa verder uitgebreid naar Afrika. We hebben ons als doel gesteld om
op kwetsbare plaatsen, plaatsen die haast vergeten zijn omdat de media er geen aandacht voor hebben,
om te zien naar onze naasten. Zo willen wij getuigen van onze levende Heer. We ondersteunen en
stimuleren lokale kerken om uit te reiken, om het Licht der wereld te verspreiden op plaatsen waar het
aardedonker kan zijn. We willen dienen door écht naast mensen in erbarmelijke omstandigheden te gaan
staan, met ze op te trekken en ze onderweg over de goedheid van onze Heer en Heiland te vertellen. We
streven naar veranderende levens door de liefde van de Here Jezus te delen.
Geloof, hoop en liefde delen we samen op kwetsbare plekken wereldwijd!

Onze missie anno nu
Stichting Antwoord is een christelijke organisatie en ons doel is om de wereldwijde kerk/gemeente van
Jezus Christus te laten groeien, bloeien en vrucht te laten dragen door:
•
•
•
•
•

Het ondersteunen van projecten in plaatselijke gemeenten, waardoor deze gemeenten in staat zijn
mensen met het Evangelie te bereiken.
Het steun bieden voor de verkondiging van het Evangelie door toerusting van voorgangers en
studenten tot krachtige en bijbelgetrouwe leiders.
Het verspreiden van Bijbels, Kinderbijbels en andere christelijke lectuur.
Het geven van hoop aan mensen die aan de rand van de samenleving leven.
Kerken in Nederland te helpen met het aanbrengen van focus voor zending en evangelisatie.

Stichting Antwoord
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Onze visie
Bij alle projecten die we ondersteunen, werken we samen met kerken ter plaatse. Onze jarenlange ervaring
leert dat het werken met lokale gemeenten het meest effectief is. Stichting Antwoord neemt de lokale kerk
serieus en helpt haar te groeien tot een volwassen en krachtige gemeenschap. Het Woord van God is het
krachtigste evangelisatiemiddel. Daarom willen we aan jong en oud Bijbels uitreiken om hen bekend te
maken met Gods liefde voor de mensen.
Omdat goed opgeleide voorgangers onmisbaar zijn voor een gezonde gemeente, ondersteunen we projecten
waarin studenten en voorgangers getraind worden in leiderschap en Bijbelkennis. Omdat het Evangelie echt
voor iedereen is, willen we projecten ondersteunen die leven veranderend zijn. Evangelieverkondiging in
gevangenissen is daarom een van onze kernprojecten.

De voordelen van onze manier van werken zijn:
1. Groei
2. Zorgvuldigheid
3. Praktisch
4. Aansluiting

Stichting Antwoord

: gemeenten evangeliseren en breiden zich uit.
: mensen krijgen juiste en goede geestelijke nazorg.
: wij werken met minimaal budget en beperken tijdsverlies bij de projecten.
: er zijn geen taal- en cultuurbarrières.
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Het bestuur
Het bestuurd wordt gevormd door:
Voorzitter: dhr. D.J. Groot, Andijk, bestuurslid sinds 1998
Secretaris: dhr. D.J. Otte, Lelystad, bestuurslid sinds 2003
Algemeen lid: dhr. M. Kops, Lelystad, bestuurslid sinds mei 2017
Penningmeester: Vacant

Het bestuur kwam in 2018 vijf keer bijeen. Het bestuur geeft support aan zijn directeur en medewerkers
en is betrokken bij het maken van beleid, strategische en operationele planning. Het bestuur is een
meedenkend en meelevend bestuur en waar mogelijk meewerkend. De bestuursleden krijgen geen
vergoeding. In 2018 is er voor de bestuursleden een aftreedrooster opgesteld conform de regels van het
CBF.
Nevenfuncties bestuursleden: De heer D.J. Otte was werkzaam voor Stichting Dorcas. De heer D.J. Groot
is oprichter en voorzitter van het bestuur van Dorcas Hongarije. De heer M. Kops is als schade-expert
werkzaam bij Lengkeek, Laarman en de Hosson.
Kantoorpersoneel
Bij Stichting Antwoord staat 1,6 fte op de loonlijst. De directeur werkt full time, de administrateur werkt
een dag per week en de management assistente werkt twee dagen per week. In 2018 heeft de directeur,
dhr. Timmerman, een dienstbetrekking aanvaard bij een andere organisatie. Eind oktober 2018 is hij bij
Antwoord uit dienst getreden. De overige teamleden hebben hem in de laatste twee maanden waargenomen en zijn in 2018 het volledige jaar werkzaam geweest.
Directie
De directeur ontvangt jaarlijks een brutosalaris dat ruimschoots valt binnen de grenzen die de Commissie Wijffels in juni 2005 aan de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen heeft geadviseerd. De
directeur heeft geen nevenfuncties.
Vrijwilligers
Ook in 2018 werd Antwoord weer ondersteund door vele vrijwilligers. Naast de vrijwilligers die incidenteel acties organiseren in Nederland werkten we in 2018 ook met drie vaste kantoorvrijwilligers. Zij
werken respectievelijk één dag per week of één dag per twee weken. De ondersteuning die zij bieden is
op administratief gebied.
Stichting Antwoord
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Interne beheersing
In 2018 is er een nieuw beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan is de beleidsvoering van de organisatie
omschreven. In dit document hebben we onder andere het beleid van Antwoord op het gebied van
fondsenwerving, beleggingen en vele andere beleidsonderwerpen beschreven. Het beleidsplan is
gepubliceerd op internet. Naast het beleidsplan hebben we een start gemaakt met een financial policy.
Hierin staat nauwkeurig beschreven hoe onze geldstromen lopen en hoe we de controle hierop
uitoefenen.
De begroting wordt jaarlijks opgesteld door de directeur. De jaarbegroting wordt besproken in het bestuur
en de definitieve begroting wordt door het bestuur vastgesteld en gepresenteerd in het jaarverslag.
Daarnaast wordt het jaarplan opgesteld door de directeur. Bij elke bestuursvergadering worden de
resultaten aan het bestuur gerapporteerd. Het bestuur bewaakt de voortgang van het jaarplan en de
begroting en neemt waar nodig corrigerende maatregelen.
Controle onafhankelijke accountant
Stichting Antwoord hecht veel waarde aan kwaliteit en professionaliteit. Om die reden worden risico’s zo
veel mogelijk afgedekt en worden controles uitgevoerd. De beoordeling van het functioneren van de
organisatie vindt plaats door een jaarlijkse controle door een registeraccountant. De bevindingen van de
controle over 2018 zijn met het bestuur besproken en waar nodig zijn maatregelen getroffen om risico’s in
de toekomst te minimaliseren. Tevens worden er lokale controles uitgevoerd in de projectlanden.
CBF: Centraal Bureau Fondsenwerving
Stichting Antwoord laat zich sinds 2017 toetsen door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF
ziet erop toe, dat elke aangesloten organisatie aan (potentiële) geldgevers op correcte en adequate wijze
informatie verstrekt over het gevoerde financiële beleid. Het CBF controleert of de informatie over
fondsenwerving, inkomsten en uitgaven en inhoudelijk over de uitgevoerde en lopende projecten voldoende is om de lezer in staat te stellen zich hierover een eigen oordeel te vormen. Het erkenningspaspoort van het CBF is in 2018 op de website gepubliceerd.
Wijziging in de samenwerking met Dorcas Aid International
Antwoord heeft in de afgelopen jaren goed samengewerkt met Dorcas Aid International. Tot eind 2018
heeft Dorcas de monitoring van de Antwoord-projecten uitgevoerd. In 2018 is het besluit genomen om
deze monitoring zelf te gaan doen. We geloven dat het voor de coherentie in de programma’s beter is als
Antwoord de monitoring in eigen beheer uitvoert.

Stichting Antwoord
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Antwoord 45 jaar
In 2018 bestond Antwoord 45 jaar. We hebben in dit jubileumjaar vier nieuwsbrieven verstuurd aan onze
achterban. In deze nieuwsbrieven doen we o.a. verslaglegging van onze projecten. In de nieuwsbrieven van
2018 hebben we verslaglegging gedaan van:
Volgnummer 2018-01: Kinderevangelisatie Egypte
Volgnummer 2018-02: Training en toerusting in Kenia
Volgnummer 2018-03: Bijbelverspreiding Oekraïne
Volgnummer 2018-04: Gevangeniswerk Tanzania

Fondsenwerving
Antwoord wil mensen in Nederland betrekken bij haar activiteiten wereldwijd. Met de ondersteuning vanuit
Nederland in giften, tijd en gebed, kunnen we projecten uitvoeren die mensenlevens veranderen. Wij zijn
een beweging waarin particulieren en kerken betrokken zijn. In éénheid brengen we het evangelie op
kwetsbare plekken wereldwijd.
De doelstelling was om in 2018 met € 50.000,- aan fondsen te groeien. Deze doelstelling is ook in de
begroting opgenomen. Ondanks dat hebben er een aantal mooie initiatieven plaatsgevonden is de begrote
groei uitgebleven.

Stichting Antwoord
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Kerken
In 2018 is er met verschillende kerken samengewerkt. In een aantal kerken zijn presentaties gegeven over
het werk van Antwoord.

Mestactie 2018
De mestactie was dit jaar een groot succes. Op zes verschillende plaatsen in Nederland hebben vrijwilligers een mestactie georganiseerd. Meer dan 100 vrijwilligers hebben zich
ingezet om de organische kippenmest te verkopen voor het
werk van Stichting Antwoord.

Kinderen
Drie scholen hebben geld ingezameld met de actie
‘Geef Emanuel een Bijbel’. Op één van deze scholen is
er meer dan € 2.500,- opgehaald. Om deze reden is
Matthijs Vlaardingenbroek speciaal voor hen een voorstelling komen geven.

Vermogensfondsen
Er zijn diverse vermogensfondsen die gericht zijn op verspreiding van het Evangelie. De afgelopen jaren hebben we met meerdere van deze fondsen contact opgebouwd. Ook in 2018 konden we weer op de steun
rekenen van een aantal van deze fondsen.
Gebedsgroep
Gebed is de motor onder ons werk. Er zijn trouwe bidders die het werk van Stichting Antwoord opdragen in
gebed. In 2018 is er gestart met een maandelijkse gebedsgroep, die samenkomt op het kantoor in Andijk.
We zijn dankbaar om te mogen zien dat deze gebedsgroep groeiende is.

Stichting Antwoord
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Door de steun van vele mensen en kerken hebben we weer een tiental projecten kunnen uitvoeren in
2018. We hebben op vele plaatsen over onze Here Jezus Christus mogen vertellen. Zijn Naam heeft
afgelegen plaatsen bereikt. In Kenia zijn afgelopen jaar 43 mensen tot geloof gekomen. Doordat echter
de inkomsten achterbleven op de begroting, hebben we in 2018 minder aan de projecten uitgegeven dan
gepland. Toch zijn er, zoals genoemd, mooie resultaten bereikt. Hiervan doen we verslaglegging.
De projecten van Stichting Antwoord zijn verdeeld over drie pijlers
1)
2)
3)
4)

Training en toerusting
Kinder- en jeugdwerk
Gevangenenzorg
Bijbel– en lectuurverspreiding
1.

Training en toerusting

Onder training en toerusting wordt verstaan die zaken die een bijdrage leveren aan de versterking van de
evangelisatieactiviteiten in de landen waar wij werkzaam zijn. Ten eerste ondersteunen wij projecten
waarbij voorgangers en gemeentewerkers trainingen krijgen om hun Bijbelkennis te vergroten. Ten
tweede willen wij de kennis die voorgangers en gemeentewerkers hebben, delen met de plaatselijke
bevolking en kerken.
2. Kinder- en jeugdwerk
Onder kinder- en jeugdwerk verstaan wij de verspreiding van het Evangelie onder kinderen en jongeren.
Dit kan zijn door het verspreiden van kinderbijbels en Bijbelse jeugduitgaven, maar ook door het ondersteunen van christelijk onderwijs , vakantiekampen en het ondersteunen van zondagsscholen.
3. Gevangenenzorg
Onder hulp aan gevangenen wordt verstaan de evangelisatieactiviteiten die worden uitgevoerd binnen
de gevangenissen onder andere door evangelisatiebijeenkomsten en Bijbelstudiegroepen. Daarnaast
wordt er buiten gevangenissen pastorale zorg gegeven aan families van gevangenen en ex-gevangenen.
4. Bijbel– en lectuurverspreiding
Al sinds het begin van haar bestaan, verspreidt Stichting Antwoord kinderbijbels en dagboekjes. Regelmatig zien we dat de kinderbijbels en de dagboekjes die we uitgereikt hebben, letterlijk zijn stukgelezen
door zowel kinderen als ouders. Antwoord heeft, in samenwerking met lokale partners, de afgelopen
jaren de Ontdekkingsbijbel in negen talen uitgegeven met een oplage van meer dan 100.000 exemplaren.
Tevens gaat er elk jaar een container vol met Bijbels en christelijke literatuur naar een project.

Stichting Antwoord
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In Albanië werken wij samen met de lokale organisatie Fondaciaoni-Perendia Me Ne.
Deze christelijke organisatie heeft het verlangen om mensen te vertellen over het
Evangelie ongeacht de afkomst, geloofsovertuiging of etniciteit. Zij doen dit door
conferenties te organiseren, Bijbels te verspreiden en christelijke radioprogramma’s uit
te zenden in de regio Korca. De vrijwilligers hebben het verlangen om het werk uit te
breiden naar de plattelandsgebieden van Tirana, Tropoja, Durres, Lezhe. De organisatie geeft toerusting
aan individuele gelovigen door het organiseren van conferenties en cursussen. Verder begeleidt de
organisatie plaatselijke kerken in het verstrekken van Bijbelstudiematerialen, media en middelen. Ook
wordt diaconale hulp gegeven aan kwetsbare groepen in de samenleving, zoals weduwen en wezen,
ongeacht hun geloofsovertuiging of afkomst. De kinderwerkers worden getraind in het leiden van een
kinderclub, jeugdcentrum, zomerkampen enzovoort.

In 2018 werden 707 bijbels verspreid aan kinderen die de campagnes bezochten. De doelstelling was
om 850 Bijbels te verspreiden. Wegens onvoldoende middelen is dit niet gehaald. Wekelijks werden er
4 radioprogramma’s speciaal voor kinderen gehouden, dit is conform de doelstelling. Er werden vier
reizen georganiseerd naar de steden Tirana, Durres, Lezhe, Tropoja om gemeenteleiders te trainen, dit
is één reis minder dan gepland.
Stichting Antwoord
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Samen met een lokale kerk zijn wij in 2017 gestart met twee programma’s in El-Minya.
Deze programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor de kinderen en hun ouders. Op een
interactieve manier worden kinderen weer bij de kerk betrokken en horen ze over de
liefde van Jezus. Er is aandacht voor ze, échte aandacht.

Sociale vaardigheden voor kinderen en hun ouders
Omdat de gezinnen in El-Minya veelal met ‘overleven’ bezig zijn, staan de sociale vaardigheden binnen het
gezin onder druk. Om dit aan te pakken hebben we een Aflatoun programma aangepast met christelijke
normen en waarden. Dit voeren we uit. We richten ons op de ontwikkeling van kinderen met sociaal-, financieel- en Bijbelsonderwijs. We leren hoe ze liefdevol met elkaar om kunnen gaan. Jongens leren bijvoorbeeld, dat hun zusjes geen 2de-rangs familieleden zijn, maar volwaardig meetellen. Voor de ouders
besteden we aandacht aan de relatie tussen God en de man, aan het huwelijk en aan het opvoeden van
kinderen.
Interactieve zondagschoolprogramma’s voor kinderen
In elke kerk trainen we 3 leiders. Het doel is om 180 leiders te trainen in 2018. Zij leren hoe ze de kinderen
een goede centrale plek in de kerk kunnen geven en hoe ze de liefde van God op een goede manier aan de
kinderen kunnen overbrengen. In elke kerk wordt gestart met een kleine musical, waarna een volledig
kinderprogramma wordt uitgerold. Op deze wijze bereiken we op een nieuwe manier ouders en kinderen in
ruim 60 kerken. Met dit project in de omgeving van El-Minya zijn we een platform die met families praat
over de liefde van God, de liefde tussen twee ouders en de liefde voor de kinderen. We bereiken meer dan
3.000 kinderen en families met dit project
dat loopt tot 2020. Er is aandacht voor de
generatie van de toekomst. Zo bouwen we
aan sterke kerken in Egypte. Samen vormen
we het lichaam van onze Here Jezus Christus.
In 2018 zijn er verschillende trainingen
gegeven. "Training voor ouders” vond plaats
in de 20 doeldorpen, In totaal waren er 60
trainingsdagen (3 dagen voor elk dorp). In
totaal namen er 360 families deel aan deze
training. Dit is conform de doelstelling.

Stichting Antwoord
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Kinderkampen
Hongarije

In Hongarije organiseren we 3 weken
achteréén een kinderenkamp. Elke week
komen er circa 35 kinderen. Zij worden
begeleid door hun docenten en de dominee/
voorganger. Dit alles gebeurt op een camping
in Hongarije. Het zijn voornamelijk arme
kinderen die er komen. Zij komen uit Hongarije,
Oekraïne en Roemenië. De camping is in
Debrecen.
Ineke Ruiter is een ervaren tekentaal
deskundige. Sinds 2016 ondersteunt zij als
vrijwilliger de kinderkampen op de camping. De
tekentaal is een mooie taal, die iedereen van God heeft meegekregen om zich te uiten. Deze taal laat
vaak iets zien van onze binnenkant, het gevoel, de zielstaal en niet de taal van de ratio. Door de tekening
kom je in gesprek met jezelf en uiteindelijk leidt het tot een gesprek met elkaar. In 2018 zijn er twee
blokken van drie aaneengesloten weken op de camping geweest. Dit betekent dat er in totaal 6 kampen
zijn geweest met in totaal 210 kinderen. Dit is in 2018 een verdubbeling ten opzichte van 2017. Veel
kinderen genieten ontzettend op de camping. Er is oog voor ze! Ze worden even niet herinnerd aan hun
leven in armoede, maar mogen bezig zijn met God, met elkaar en met hun creativiteit.
Veel van de kinderen komen uit één ouder gezinnen omdat de vader/moeder is overleden of in het
buitenland werkt. Andere kinderen worden om deze redenen helemaal door hun opa en oma groot
gebracht. Bijna alle kinderen komen op de camping met rouw en pijn. Ze weten niet goed wie ze zelf
zijn, hebben mensen verloren maar hebben hier nog niet goed uiting aan kunnen geven of ze hebben al
negatieve ervaringen met seksualiteit. Ze missen dat zijn gezien worden, ze missen geborgenheid.
Omdat het moeilijk is om over dit soort dingen te praten worden de kinderen uitgedaagd met tekentaal.
Zo mogen alle kinderen hun eigen verhaal vertellen en dingen een
plek geven in het leven. De kinderen bloeien op gedurende de
week. Om dit mooie werk lokaal gedragen te krijgen, lopen er vier
stagiaires mee. Zij leren van de creatieve ochtenden die Ineke met
de kinderen doet.
De doelstelling was om 6 kampen te organiseren met minimaal 30
kinderen. Deze beide doelstellingen zijn ruimschoots gehaald. In totaal hebben ruim 210 kinderen genoten van een week kamp.

Stichting Antwoord
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In Mozambique heeft Stichting Sarinha een lopend project op het gebied van beroepsopleiding, training
voor voorgangers, een christelijk onderwijscentrum en een kinderkerk. Voor deze laatste is er gesproken
over een samenwerking tussen Stichting Antwoord en Stichting Sarinha. De kinderkerk werd als project aan
het portfolio van Antwoord toegevoegd. Eén van de activiteiten die plaatsvond, was het uitdelen van 500
stripboeken ‘Jezus Messias’ in het Portugees. Door het vertrek van een aantal belanghebbenden en tegenvallende inkomsten zijn andere activiteiten voor dit project niet van de grond gekomen. In 2019 bekijken
de twee stichtingen samen hoe dit project moet worden voortgezet.

Stichting Antwoord
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Omdat gevangenen en ex-gevangenen in het algemeen
niet goed kunnen lezen en schrijven, besloot onze partner
NOMCC om gevangenen te ondersteunen op een
bijzondere wijze. Samen met hen zijn we een pilotproject
gestart met het verzorgen van radioprogramma’s speciaal
voor (ex-) gevangenen en hun gezinnen.
Onze partner werkt in Noord-Ossetië. In dit specifieke
gebied was NOMCC de eerste organisatie die betrokken
was bij de opvang van gevangenen en het toezien op het
naleven van hun rechten. "Ik zat in de gevangenis en jij
hebt Mij bezocht." (Matt 25:36) - dit vers uit de Bijbel
bepaalt de missie van NOMCC.
Het nieuwe radioprogramma "Ik ben vrij" van Radio MCC
richt zich op de invoering van internationale normen voor
de behandeling van gevangenen. Gevangenen moeten
worden behandeld met waardigheid en ze mogen
ineffectieve methoden voor gedragsverandering weigeren. Daar staat tegenover dat de betrokkenheid van
diverse sociale en professionele groepen van het
maatschappelijk werkveld nodig is bij de rehabilitatie van
ex-gedetineerden.
De programma’s beïnvloeden het gedrag van gevangenen positief. Ze luisteren naar positieve muziek en
interessante onderwerpen. We zien dat de gevangenen hierdoor meer veranderen dan door begeleiding
van specialisten, strengere straffen of andere maatregelen.
In de gevangenis verliezen mensen vaak hun contact met hun familie. Na hun vrijlating vervallen ze
opnieuw in crimineel gedrag en worden zij een recidivist (draaideur crimineel). De situatie wordt verergerd door het zwakke re-integratiesysteem voor ex-gevangenen. Er zijn maar heel weinig
ondersteuningscentra en plaatsen om te overnachten, te eten en om hun documenten te vernieuwen.
Zonder sociaal netwerk en officiële documenten kunnen zij geen baan krijgen. En dat blijkt ook wel uit de
cijfers: 50% van alle misdaden wordt gepleegd door een ex-gevangene tijdens het eerste jaar na vrijlating.
In 2018 waren er meer luisteraars naar het radioprogramma “Ik ben vrij” dan verwacht. Daarnaast was
het de doelstelling om 1000 kerstgeschenken uit te delen aan de families van gevangenen, dit aantal is
niet gehaald. In de tweede helft van het jaar zijn er voor dit project minder middelen binnen gekomen.
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Gevangeniswerk
Oekraïne
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De partnerorganisatie met wie wij samenwerken is de ‘Ukraïnian Gospel Mission’. Zij werken sinds
oktober 2007 in verschillende gevangenissen in Oekraïne.
In het project werken wij samen met de justitiële afdelingen in de regio Volyn en de gevangenisbewaking
van de betreffende gevangenissen. Vanuit lokale kerken worden vrijwilligers ingezet, die de gevangenen
pastorale en diaconale zorg verlenen. In de gevangenis Kovel werken acht vrijwilligers en in de gevangenis
Manevychi werken zes vrijwilligers. De diaconale zorg bestaat uit de distributie van voedselpakketten en
hygiënische pakketten. Iedere zaterdag worden vieringen en Bijbelstudiegroepen georganiseerd. Tijdens
feestdagen, zoals met Kerst en Pasen, worden er muziekconcerten georganiseerd. In de gevangenissen
worden ook doopdiensten gehouden. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan verjaardagen.
Na hun vrijlating blijft het contact in veel gevallen bestaan tussen de ex-gedetineerden en de vrijwilligers.
Vooral degenen die christen zijn geworden, zetten zich na hun vrijlating in als vrijwilliger en gaan zelf
gevangenen bezoeken en bemoedigen. Er wordt gewerkt aan herstel tussen familieleden en gevangenen.
De familieleden van de gevangenen hebben veel (financiële) problemen. Daarom krijgen de familieleden
ook pastorale begeleiding en voedselpakketten.
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Gevangeniswerk
Tanzania
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Tanzania heeft een bevolking van 52 miljoen miljoen mensen, samengesteld uit verschillende stammen en
religieuze groeperingen. Zeven op de tien Tanzanianen leven onder de armoedegrens van € 1,- per
dag. Om te overleven kiezen sommige Tanzanianen voor criminaliteit.
De gevangenissen in Tanzania zitten daarom vol. Volgens de laatste telling zijn er ongeveer 350.000
gevangenen, waarvan bijna een derde deel vastzit in voorarrest, soms weken of maandenlang. Dat betekent dat zij achter de tralies zitten zonder dat de aanklacht tegen hen is onderzocht of hun straf is
bewezen.
Er zijn veel problemen in de gevangenissen. Dit zijn veelal de basisvoorzieningen. Matrassen, lakens,
dekens en spullen voor persoonlijke verzorging ontbreken vaak. Door matige hygiënische omstandigheden
en overbezetting in de gevangenissen worden mensen vaak ziek. Veel voorkomende ziekten zijn tbc,
huidaandoeningen, diarree, allergieën en infecties. Overbezetting en lange wachttijden voor een proces
leiden tot stress en depressiviteit bij de mensen die in de gevangenis zitten. Toegang tot hulp bij een
(rechtvaardig) proces is lastig. Er zijn weinig advocaten en hun hulp is vaak veel te duur voor de meeste
mensen.
In de gevangenis van Tanzania werken we samen met New Life in Christ. In samenwerking met hen
organiseren we diensten. Meerdere voorgangers van verschillende kerken hebben toegang tot deze
gevangenissen. In 2018 werden alle geplande diensten ook daadwerkelijk gehouden.

Stichting Antwoord

Jaarverslag 2018

Training en toerusting
Ethiopië
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In het noorden en oosten van Ethiopië wonen relatief weinig christenen. Het overgrote gedeelte van de bevolking is moslim of hangt een traditionele religie aan. De
christenen die in het gebied wonen ontvangen geen Bijbelonderwijs en weten niet
wat een christelijk geloof inhoudt. De inwoners zijn vatbaar voor de invloeden van

de traditionele religies en hierdoor mengen zij de diverse godsdiensten met elkaar,
zoals voorouderverering met het christelijke geloof. Daarnaast zijn er nog 35 etnische groepen die nog niet bereikt zijn in het projectgebied. In het noorden en oosten van Ethiopië is ook
gebrek aan goed getrainde kerkelijk werkers of missionair werkers. De partnerorganisatie ziet de geestelijke
nood in deze regio van Ethiopië waarbij mensen verloren gaan wegens onwetendheid over een levend
geloof in Jezus Christus als Verlosser van hun zonde. Door de onwetendheid zijn de mensen beïnvloedbaar
voor andere godsdiensten, zoals de Islam. Ondanks deze feiten worden de mensen in het projectgebied
bereikt met het Evangelie en bereiken ons mooie berichten van de missionair werkers.
De grote opdracht uit Matteüs 28:18 is de leidraad voor de partnerorganisatie: “Jezus kwam op hen toe en

zei: ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb”.
In dit project zijn lokale christenen en kerkelijk werkers toegerust en getraind om als missionair werkers de
onbereikte inwoners van Ethiopië op te zoeken en hen te vertellen over het verlossingswerk van Jezus
Christus. Hiervoor worden op de diverse plekken in de projectregio nieuwe kerken gepland voor de
opvolging en begeleiding van de nieuwe gelovigen. Deze kerkplanten vormen een christelijke gemeenschap
waar men elkaar bemoedigt en onderwijst. Deze kerkplanten zijn een onderdeel van een bestaande kerk
elders in Ethiopië. De uitzendende kerken voorzien de nieuwe

kerkplant van materiaal zoals Bijbels en Bijbelstudiemateriaal. In
de regio worden ook vanuit de lokale kerken grote evangelisatiecampagnes gehouden. Voor deze campagnes wordt gebruik gemaakt van geluidsinstallaties en beeldschermen. Het project in
Ethiopië hebben we meerdere jaren ondersteund, 2018 was het
laatste uitvoeringsjaar. We zijn God zeer dankbaar voor de
veranderingen, die we in mensenlevens hebben gezien. In drie
jaar tijd namen ruim 4.500 mensen Christus als hun persoonlijke
Heer en Redder aan.
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Training en toerusting
Kenia
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Ons doel is om de lokale kerk in dit gebied te
versterken. Antwoord kiest hier bewust voor
omdat het uitzenden van evangelisten uit
bijvoorbeeld Nederland vaak vele malen duurder
is en het lang duurt voordat zij de cultuur en
gebruiken begrijpen en een goede aansluiting
vinden. We ondersteunen de kerk zodat zij zijn toegerust om écht met aandacht om te zien naar de
kwetsbare mensen in het Kuku en Rombo gebied. Samen gaan we voor een blijvende verandering. In dit
gebied zijn we gestart met het trainen en toerusten van 70 voorgangers en kerkleiders. Samen zijn we een
commitment aangegaan voor 3 jaar.
We zijn een project gestart in het Kuku en Rombo gebied in Loitokitok Sub County in Kajiado County. Voor
dit gebied is bewust gekozen, omdat het kwetsbaar is. In het dagelijks leven gaan de mensen gebukt onder
structurele armoede, moeilijke klimatologische omstandigheden, een laag opleidingsniveau (veel mensen
kunnen niet lezen en schrijven), een slechte infrastructuur en culturele gebruiken, die de gezondheid
schaden. In dit gebied zijn 12 verschillende kerken. Ondanks dat, lukt het de kerk niet goed om geloof,
hoop en liefde te delen in haar omgeving. Weinig nieuwe mensen leren de Here Jezus kennen. Dit heeft
een aantal oorzaken.
•
•
•
•
•
•

Echte gedegen kennis van de Bijbel en het evangelie ontbreekt. De voorgangers en kerkleiders hebben een slechte theologische kennis.
De Masai stam die in het gebied leeft, houdt er zijn eigen culturele gebruiken op na. Verschillende
kerken hebben deze tradities aanvaard, wat leidt tot verwarring in de kerk.
In de loop van de tijd zijn de kerken steeds meer naar binnen gekeerd. Ze zijn meer bezig met kerk
zijn dan met evangelisatie en geestelijke groei.
Door de armoede in het gebied zijn er onvoldoende middelen. Ze missen materiaal, expertise,
leiders (talent) en financiële middelen, wat de groei van de kerk beperkt.
Over het algemeen worden de kerken door de voorgangers en kerkleiders niet adequaat geleid. Er is
een gebrek aan vaardigheden.
Er is ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de kerk. Er zijn meer vrouwen dan mannen die
deelnemen aan kerkactiviteiten.

In 2018 zijn er een aantal mooie resultaten bereikt. Vijf kerken hebben een goede structuur opgezet
binnen hun kerkbestuur. Dit is meer dan een verdubbeling, er stond namelijk gepland dat dit bij twee
kerken zou gebeuren. De voorgangers zijn getraind in leiderschap en bestuur en zijn hierdoor meer
gemotiveerd om nieuwe structuren op te zetten die o.a. gericht zijn op evangelisatie. Dit heeft
geresulteerd in de planting van vier nieuwe kerken; drie in Rombo en één in Kuku. Daarnaast zijn er 43
leden van de gemeenschap tot geloof gekomen.
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Bijbel- en
lectuurverspreiding
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Elk jaar stuurt Antwoord een container vol met Bijbels en christelijke literatuur naar één van haar projecten. In 2018 is deze container naar ons project in Hongarije gegaan. We zijn in 2018 begonnen met
de distributie onder meer dan 20 verschillende partners in Hongarije, Oekraïne en Roemenië. Eén medewerker heeft de administratie van de boeken verzorgd. De lectuur is een grote zegen voor
theologische hogescholen, internationale scholen en kerken in- en rond Hongarije. Ook op de camping van
waaruit de projecten plaatsvinden, is er materiaal uit de container gebruikt. Onder andere liggen er
nu Bijbels bij de receptie. Naast het verspreiden van de lectuur is de container gebruikt om een
mobiel huis te bouwen voor een oude dame omdat haar huis is afgebrand. Zo proberen we alles in te
zetten om met liefde te dienen.
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OVERIGE GEGEVENS
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Antwoord

A.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Antwoord te Andijk gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
Antwoord per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

De jaarrekening bestaat uit:
1.

de enkelvoudige balans per 31 december 2018;

2.

de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2018; en

3.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Antwoord zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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Toelichting bij baten ‘van andere organisaties zonder winstoogmerk’
Wij vestigen de aandacht op de specificatie van de baten waaronder de baten ‘van andere organisaties zonder winstoogmerk’ zijn opgenomen. Dit betreft de waarde van een zending christelijke literatuur welke om niet is verkregen door
Stichting Antwoord en besteed is binnen haar projecten. De waarde van deze donatie is op basis van een schatting opgenomen onder deze post. De daarmee samenhangende last is voor dezelfde waarde opgenomen onder de projectbesteding ‘Training en Toerusting’. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

B.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
•

het bestuursverslag;

•

de begroting.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

•

alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de
begroting op grond van RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

C.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op
basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om
een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Hoofddorp, 4 juli 2019,
Actan adviseurs & accountants B.V., namens deze

w.g.
K. Otte MSc
Registeraccountant
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