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Antwoord is een stichting die kerken in landen in Oost-Europa en Afrika ondersteunt met het  

Evangelie te verspreiden en ze helpt met hun activiteiten als kerk.  
 

Wij maken geen gebruik van zendelingen, maar vertrouwen en ondersteunen de lokale kerken die een 

passie hebben voor evangelisatie in hun eigen omgeving.  

 

De kerken in Afrika, Oost-Europa en Midden-Oosten hebben vaak niet de middelen om hun werk goed te doen. 

En juist daar schiet  Antwoord te hulp. Wij hebben kinderbijbels en dagboekjes in 8 verschillende talen 

die we weggeven, we adopteren Bijbelschoolstudenten en geven hulp aan gevangenen.  

Lokaal en effectief Antwoord gelooft sterk in de waarde van de lokale kerk voor de gemeenschap. De lokale 

mensen weten precies waar de mensen zijn die hulp nodig hebben, kennen het systeem, de taal, etc.  Door deze 

manier van werken voorkomen we cultuur- en taalbarrières. Bovendien is het werken met lokale men-

sen effectiever en goedkoper.    
 

Ondersteuning We geven onze partners concreet hulp door hen te voorzien van projectmaterialen, expertise, 

trainingen en vanzelfsprekend ons en uw gebed.  Ons doel: dat mensen over de hele wereld horen van de 

Here Jezus! Helpt u mee? 
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VOORWOORD 

Gefeliciteerd, hierbij ontvangt u het jaarverslag 2010 van Stichting Antwoord!  
 

Gefeliciteerd, omdat we met Gods hulp mooie resultaten hebben mogen bereiken in 2010. Als ik lees 
dat 2.200 gevangenen bezocht zijn en 58 gevangen tot geloof  in Jezus Christus zijn gekomen ben ik 
enorm dankbaar en blij.  
 

Dat we in Kenia en Mozambique  lokale kerken konden ondersteunen is prachtig en ik vond het een 
plezier om te lezen. Waar gebeurt het nog in Europa?  Dat in een klein gebied  7 nieuwe kerken wor-
den gestart en in totaal 302 nieuwe leden worden verwelkomt!  
 
De kerk is nog steeds de hoop voor de wereld. Stichting Antwoord heeft ook in 2010 mogen bijdragen 
dat de lokale kerk, schittert als sterren aan de hemel te midden van een ontaarde generatie. Net zoals 
in de Filippenzen brief staat: Inmiddels zijn we in 2011. Het jaarverslag blikt ook vooruit naar 2011 en 
dan blijkt dat er voor de komende periode veel op stapel staat om lokale kerken en gemeenschappen 
te blijven ondersteunen. 
 

Graag wil ik het  team van St. Antwoord en al haar vrijwilligers bedanken voor hun inzet over het afge-
lopen jaar en u veel leesplezier wensen! 
 
 
 
Dirk-Jan Otte 
Secretaris St. Antwoord. 
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Hun wens… 

 
Doelstelling 
 
In de statuten is de volgende doelstelling opgenomen: de stichting heeft ten doel gees-
telijke en materiële steun te (doen) verlenen aan de arbeid van allen, die de wereld 
ingaan met de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en zich daarbij stellen 
op de grondslag van de Bijbel als het levende Woord van God. 
 
 
We willen ons doel als volgt bereiken: 

  

 Steun bieden in gebed en daadwerkelijke steun aan christenen, die zich in-
zetten voor de verkondiging van het Evangelie;  

 Het (doen) verspreiden van Bijbels, Bijbelgedeelten en/of andere christelijke 
lectuur in welke vorm ook, met name in die landen, waar via de normale 
weg deze niet verkrijgbaar of beschikbaar zijn;  

 Het geven van geestelijke steun, door persoonlijk contact en prediking;  

 Het in Nederland en in het buitenland samenwerken met personen, instel-
lingen en organen die een gelijk doel nastreven. 

  

 

 
Wat is de 
doelstelling 
van Stichting 
Antwoord? 
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Missie 
Stichting Antwoord is een christelijke organisatie die zich ten doel stelt de 

Bijbelse opdracht te vervullen, namelijk om de wereldwijde gemeente van 

Jezus Christus te laten groeien, bloeien en vrucht te laten dragen. Plaatselij-

ke gemeenten worden door Stichting Antwoord ondersteund, waardoor 

deze gemeenten in staat zijn mensen te bereiken met het Evangelie.  

 
Wat is precies jullie 
missie? 

...Ons doel 
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Beleid   
Stichting Antwoord richt zich op vier gebieden van ondersteuning in het buiten-
land om de gestelde doelstellingen te bereiken. Dit zijn vier kernactiviteiten. 
Hiervoor is gekozen om duidelijk naar de partners in het buitenland te kunnen 
communiceren welke projecten voor ondersteuning in aanmerking komen. Ook 
aan de achterban kan op deze manier helder gecommuniceerd worden welke 
activiteiten wij ondersteunen. Ons inziens onderschrijven de kernactiviteiten die 
omschreven zijn de doelstelling van Stichting Antwoord.  

  
Stichting Antwoord ondersteunt alleen projecten die binnen de volgende kernactiviteiten vallen: 
  
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 jeugdliteratuur, maar ook door het ondersteunen van christelijk on-
derwijs en het ondersteunen van zondagsscholen.  
  
Hulp aan gevangenen 
Onder hulp aan gevangenen wordt verstaan de evangelisa-

tieactiviteiten die worden uitgevoerd binnen de gevangenis-

sen onder andere door evangelisatiebijeenkomsten en Bij-

belstudiegroepen. Daarnaast wordt er buiten gevangenissen 

pastorale zorg gegeven aan families van gevangenen en ex-

gevangenen.   

 

Wat voor soort pro-
jecten ondersteunt 
St. Antwoord? 

Hun wens… 



 

- 9 - ...Ons doel 

Wielen voor het Woord 
Onder wielen voor het woord wordt verstaan de verspreiding en/of het vervoer van het Evangelie. Dit kan  
een fiets zijn die wij geven aan dominees in Afrika die ze ontvangen na het succesvol afronden van een training. 
Daarnaast kan dit ook het vervoer van Bijbels per boot, per vrachtauto, etc. zijn.  
  
  
Training en toerusting 
Onder training en toerusting wordt verstaan die zaken die een bijdrage leveren aan de versterking van de evangelisa-

tieactiviteiten 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 voorgan-

gers en gemeentewerkers hebben, delen met de plaatselijke bevolking en kerken. Zo krijgt de bevolking allerlei cur-

sussen zoals Bijbelstudies, lees- en schrijfvaardigheidcursussen voor analfabeten, gezondheidspreventie en voorlich-

ting.  
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Hun wens… 

 
Coördinatie en begeleiding van projecten  
Stichting Antwoord coördineert en begeleidt de uitvoering van de projecten. 
  
Het ontwikkelingsproces van nieuwe projecten start wanneer Stichting Antwoord contact 
opneemt met een organisatie of als een partner contact op neemt met Stichting Antwoord. Er 
wordt gecontroleerd of de lokale organisatie voldoet aan de criteria die worden gesteld aan 
partners met wie Stichting Antwoord samenwerkt. Daarnaast worden referenties nagetrok-
ken. Als de organisatie voldoet aan gestelde criteria, dan kan deze een aanvraag indienen 
waarin men om steun vraagt voor een specifiek project dat past binnen de strategie van Stich-
ting Antwoord. Is de beoordeling positief, dan zal de partner een volledig verzoek indienen. 
  
Tijdens een bestuursvergadering in oktober worden de projectvoorstellen van Stichting Ant-
woord besproken. Deze vormen het totale budget voor het komende jaar voor Stichting Ant-
woord. 
  
Tijdens de implementatie van het project lopen alle geld- en informatiestromen via het kan-

toor in Nederland. Aan het begin van het project schrijft de partner een jaarplan en een bud-

get gebaseerd op het projectvoorstel. Elke vier maanden wordt er een voortgangsrapportage 

verstuurd en een jaarrapportage aan het eind van het jaar.  

 

 
Hoe coördineren 
en begeleiden 
jullie de 
projecten? 
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Bij de verschijning van dit verslag is de samenstelling van het bestuur als volgt:  

Naam functie, taakgebied 

Dhr. D.J. Groot, oprichter en honoring president 
DAI 

Voorzitter, beleid en organisatie, sinds 1998 

Dhr. D.J. Otte, Programma coördinator DAI Secretaris, HRM en advies, sinds 2003  

Dhr. K. van den Berg, Directeur van den Berg 
Adviseurs 

Penningmeester, financiën, sinds 2005 

Mevr. T. Bijker, Directeur Bijker Producties Algemeen lid, communicatie, sinds 2008 

Mevr. A. Menkveld, Quality manager DAI Algemeen lid, projecten, sinds 2008 

Wie zit er in het  
bestuur bij Stichting 
Antwoord? 

...Ons doel 
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Het bestuur kwam in 2010 zes keer bijeen. Tijdens de vergaderingen geeft de di-
rectie inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden. Maandelijks ontvangt de pen-
ningmeester financiële rapportages waardoor het bestuur in staat wordt gesteld 
toezicht te houden op de resultaten van Stichting Antwoord.   
  
Het bestuur functioneert als een beleidsbepalend en toezichthoudend bestuur. 
Het bestuur tracht er naar een meedenkend en meelevend bestuur te zijn daar de 
organisatie klein is.  
  

Het bestuur wordt aangesteld voor een onbepaalde termijn. Vanuit het bestuur is er voor gekozen dat de bestuursle-
den geen vergoedingen voor hun zitting in het bestuur ontvangen. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar geen kosten 
door het bestuur gedeclareerd.  
 
Directie 
Het afgelopen jaar werd de directie gevoerd door Brigitte Makkinje (32). Zij is sinds november 2007 werkzaam bij de 

Stichting. Per november 2008 voert zij de directie. De directeur ontvangt jaarlijks een bruto salaris dat ruimschoots valt  

binnen de grenzen die de Commissie Wijffels in juni 2005 aan de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen heeft 

geadviseerd. Directie en medewerkster, Annemieke Schutte, hebben een premievrij pensioen. Naast haar werkzaamhe-

den bij Antwoord is Makkinje voorzitter van de Stichting Serve the City in Amsterdam. Hierdoor staat zij in contact met 

veel kerken wat weer versterkend werkt voor het werk wat Antwoord ondersteunt.  

 

 
Wat zijn de activitei-
ten van het bestuur? 

Hun wens… 
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Hun wens… 

 
Interne beheersing 
  
Jaarlijks wordt de begroting opgesteld door de directeur. De jaarbegroting wordt besproken 
in het bestuur en de definitieve begroting wordt door het bestuur vastgesteld en gepresen-
teerd 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.  
  
  
 
Raad voor Financiële Betrouwbaarheid 
Stichting Antwoord laat zich elk jaar toetsen door de Raad voor Financiële Betrouwbaarheid 
(RfB).  De Raad voor Financiële Betrouwbaarheid ziet er op toe dat elke aangesloten organi-

satie aan (potentiële) geldgevers op correcte en adequate wijze informatie verstrekt over het gevoerde financiële be-
leid. De RFB controleert of de informatie over fondsenwerving, inkomsten en uitgaven en inhoudelijk over de uitge-
voerde en lopende projecten voldoende is om de lezer in staat te stellen zich hierover een zelfstandig oordeel te vor-
men. 
 

Jaarlijkse controle 
Stichting Antwoord hecht veel waarde aan kwaliteit en professionaliteit. Om die reden worden risico’s zoveel mogelijk 
afgedekt en worden controles uitgevoerd. De beoordeling van het functioneren van de organisatie vindt plaats door 
middel van een jaarlijkse controle door van Wezel Accountants. De bevindingen van de controle over 2010 zijn in dit 
verslagjaar met de penningmeester besproken en aan het bestuur gerapporteerd en waar nodig zijn maatregelen ge-
troffen om risico’s in de toekomst te minimaliseren. Tevens worden er lokale controles uitgevoerd in de projectlanden.  
 

 

 

 
Hoe waarbor-
gen jullie de 
kwaliteit? 
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ANBI verklaring 
  
Stichting Antwoord heeft de beschikking voor Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) ontvangen, waardoor giften aan Stichting Antwoord 

voor de belasting aftrekbaar zijn.  

  

  

...Ons doel 
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Personele bezetting 
Binnen Antwoord worden de werkzaamheden verricht door twee betaalde krach-
ten. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers werkzaam op het kantoor in Andijk voor 
allerlei administratieve en uitvoerende handelingen. In 2010 bestond de kantoor-
organisatie uit een personeelsformatie van 1,4 fte.  
  
 
 
 

Vrijwilligersformatie 
Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor Stichting Antwoord. Dit jaar hebben op kantoor 3 vrijwilligers zich structureel 
ingezet voor de donateuradministratie en inpakwerkzaamheden. Daarnaast is er dit jaar wederom gewerkt met een 
inpakploeg die als vrijwilligers de nieuwsbrief inpakt en verzendklaar maakt. 
 
 
 

 

 

 

Wie zijn er werkzaam 
bij St. Antwoord? 

Hun wens… 
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Hun wens… 

 
 
Communicatie met de achterban 
Stichting Antwoord vindt het belangrijk haar achterban te informeren over de projecten die 
Stichting Antwoord ondersteunt. Daarbij willen we mensen bewust maken van hun verant-
woordelijkheid om zich in te zetten voor de verspreiding van het Evangelie. Dat willen we 
doen door het  bewustmaken en informeren van mensen over de vraag naar het Evangelie. 
Daarnaast hopen we mensen te motiveren en stimuleren om in actie te komen voor Ant-
woord, met als uiteindelijke doelstelling: geld inzamelen en ondersteuning in gebed. 
  
Om donateurs te behouden vindt Antwoord het van belang de toezending van de post zo 
goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de donateurs. Donateurs kunnen daarom 
ook aangeven hoe vaak ze de nieuwsbrief willen ontvangen.  
  
 

 
De gebedsbrief 
Elke twee maanden wordt de gebedsbrief verspreid. Antwoord vindt het belangrijk dat 
ook het werk met gebed wordt ondersteund. De gebedsbrief wordt maandelijks naar 
ruim 300 mensen verstuurd.  
 
  

 

 
Hoe communice-
ren jullie met de 
donateurs? 



 

- 19 - 

 

De digitale nieuwsbrief Aan’t Woord 
Donateurs hebben naast de papieren versie van de nieuwsbrief ook 
de mogelijkheid om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen. Donateurs 
ontvangen een beknopte versie via e-mail, waarbij desgewenst op de 
onderwerpen kan worden doorgeklikt zodat men op de website te-
recht komt.  
  
De nieuwsbrief Aan’t Woord 
 Het uiterlijk van de nieuwsbrief Aan’t Woord is aangepast. De 
nieuwsbrief is qua uiterlijk vooral verfijnd op basis van de nieuw geko-
zen huisstijl.  
  
Afgelopen jaar is de nieuwsbrief 4 keer uitgekomen. Daarnaast zijn er 
nog 3 uitgaven geweest in een andere vorm zoals een losse brief of 
een krantje. In elke nieuwsbrief werd gericht aandacht geschonken 
aan één specifiek project wat financiële steun nodig had. Er wordt 
naar gestreefd om het wervende karakter van de nieuwsbrief te ver-
groten in de toekomst. 
  
De nieuwsbrief werd in 2010 weer door vrijwilligers ingepakt in plaats 
van machinale verwerking van de post door een postverwerkingsbe-
drijf.  
 

 

  

...Ons doel 
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Hun wens… 
 

Fondsenwerving 
Giften die gegeven worden voor een specifiek doel, worden voor dat doel ge-
bruikt. Wanneer er meer gegeven wordt dan in dat jaar nodig is, worden de giften 
gereserveerd voor het jaar daarna. Als er te veel reserve dreigt en/of als het pro-
ject het volgende jaar niet meer door Stichting Antwoord wordt ondersteund, dan 
worden die gelden gebruikt voor een soortgelijk project in dat land of die regio. 
Zijn die er niet, dan komen deze gelden in een algemeen fonds.  
 

 
Donateurs en giftgevers  
Financieel werd Antwoord ondersteund door donateurs en giftgevers. Onder donateurs verstaat Antwoord giftgevers 
die in ieder geval een vast bedrag per jaar aan de organisatie schenken. Daarnaast zijn er particulieren, instellingen, 
kerken, bedrijven en ondernemers die incidenteel giften overmaken. Antwoord werft onder andere donateurs door 
middel van direct mailing, telemarketing en internet. 
  
  
Projectgroepen en presentaties  
Een aantal vrijwilligers heeft zich verenigd in 2 projectgroepen en spaarde het hele jaar voor een project. Daarnaast 
heeft Stichting Antwoord ook enkele presentaties mogen geven bij zondagsscholen, kerken en basisscholen.  
  
  
 

 

Hoe gaan jullie om met 
de giften die jullie 
 Ontvangen? 
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Bedankjes 
Ieder die een gift van 100 euro of meer  aan Antwoord overmaakt, krijgt daarvoor een bedankbrief. Dat gebeurt om mensen 
te bedanken voor hun steun en om te bevestigen dat de gift in goede orde is ontvangen. Iedereen die 2.000 euro of meer 
overmaakt, wordt persoonlijk gebeld en bedankt. 
 

EO Metterdaad 
In april, tijdens de Nederland Zingt dag, was de collecte voor het project: Wielen voor het Woord in Kenia. Tonneke Bijker 

(bestuurslid) vertelde tijdens de Nederland Zingt dag in de jaarbeurs in Utrecht over dit project en er werd een filmpje ver-

toond met beelden van het project en de dominees in Afrika.  

 

 ...Ons doel 
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Fondsen  
 
Het afgelopen jaar zijn er fondsen aangeschreven voor financiële steun van specifieke projecten. Dit jaar is er succesvol 
contact gelegd met verschillende fondsen. Stichting Rotterdam heeft een bijdrage gedaan voor het gevangeniswerk in 
Soedan en stichting Urco voor de Bijbelschoolstudenten in Soedan. Van de organisatie AMAA (Armenian Missionary Asso-
ciation of America) mochten wij een bedrag ontvangen voor de ondersteuning van ons werk in Mozambique.  
  
 

...Ons doel 
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Voor 2011  is een ambitieus jaarplan geschreven met daaraan gekoppeld een ambiti-
euze begroting. Ons doel is om Stichting Antwoord binnen christelijk Nederland meer 
bekend te maken. De veranderingen in de huisstijl en uitstraling zullen verder door-
gevoerd en ontwikkeld worden. De website zal verder worden uitgebreid met nieuwe 
functionaliteiten en er zal meer gericht worden gekeken naar social media.  
  
 

De nieuwsbrief Aan ‘t Woord zal het komende jaar 4 maal verschijnen. Daarnaast zullen er 3 actiebrieven worden verstuurd. 
Ons doel is om 4 nieuwe werkgroepen te starten in het land en ambassadeurs te vinden die zich hard zullen maken voor 
Stichting Antwoord in het land. Ons doel is ook om meer vrijwilligers in te zetten voor werkzaamheden op het kantoor bij 
Stichting Antwoord.  
  
Door efficiëntere inzet van personeel hopen we een beter resultaat te bereiken. We streven er dan ook naar om voor 2011 
een kostenpercentage te behalen van 15,6 % besteding van middelen.  
  
Wanneer er meer gegeven wordt dan in 2011 begroot is voor de projecten dan worden de giften gereserveerd voor het jaar 
daarna. Als er te veel reserve dreigt en/of als het project het volgende jaar niet meer door Stichting Antwoord wordt onder-
steund, dan worden die gelden gebruikt voor een soortgelijk project in dat land of die regio. Zijn die er niet dan komen deze 
gelden in een algemeen fonds. Stichting Antwoord belegt haar gelden niet maar zet overtollige middelen weg op een spaar-
rekening.  
 
 

 
Hoe ziet de toekomst 
er uit? 

...Ons doel 
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Plaatje invoegen 
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De projecten 
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Ukonga gevangenis in Tanzania  

 

Hoeveel mensen zitten er gevangen en hoeveel zijn er geholpen? 
 
Van de 9.000 gevangenen hebben we 5.325 gevangenen bereikt met humani-
taire hulp. 
 
In de gevangenis worden de gevangenen gestimuleerd om mee te doen met 
de sportactiviteiten. Dit jaar is er meer aandacht geweest voor de gezondheid 
van de gevangenen. Hiervoor werd een goede voorraad aan medicijnen aan-
gelegd waardoor er betere zorg geleverd kan worden aan de gevangenen. Dit 
heeft geleid tot een betere gezondheid onder de gevangenen. Een ander doel 
is om er voor te zorgen dat gevangenen beter contact met het thuisfront on-
derhouden. 72% van de gevangenen heeft contact gehad met de familie.  
 
Er zijn te weinig sandalen beschikbaar voor alle gevangenen. Daarom delen de 
gevangenen de sandalen voor als het echt nodig is. Bijvoorbeeld voor hygiëne 
op het toilet of op weg naar het ziekenhuis. 

Vraag: Wat kregen de 
gevangenen dit jaar? 
 
240 matrassen 
4.152 stuks tandpasta en  
tandenborstels 
2.450 lakensets 
1.500 paar sandalen 
3.323 stukken zeep 
1.625 potten vaseline 
20 voetbalballen 
6 volleybalballen 
1.500 stuks maandverband 
180 pakketten onderkleding 
18 babykledingpakketten 
6 medicijnboxen 
1.700 stuks zeep 
50 muggennetten 
1.000 paar handschoenen 
40 schoonmaak  
handschoenen 
240 liter vloeibare zeep 
90 lakens 
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  Ukonga gevangenis in Tanzania: het Evangelie 

 

Wat was de evangelisatiedoelstelling voor dit jaar? 
Het doel was om 30% van de gevangenen te bereiken met het Evangelie. Echter 2.200 van de 
2.500 gevangenen hebben het Evangelie gehoord. Dat is 90%. Dus de doelstelling is ruim be-
haald. 
 

God is zo trouw geweest en veel gevangenen kwamen tot geloof. En het aantal gevangenen 
dat interesse heeft in het Woord groeide. Veel gevangenen vertoonden positief veranderd 
gedrag en er stonden onder gevangenen nieuwe leiders op om medegevangenen over Jezus 
te vertellen. Er ontstond een warme en goede relatie tussen de gevangenen en het gevange-
nispersoneel. 
 

Ongeveer 50% van alle gevangenen heeft hun gedrag positief veranderd, met als resultaat dat 
111 gevangenen vroeger zijn vrijgelaten. Het afgelopen jaar zijn er 58 gevangenen tot geloof 
gekomen die meteen zijn opgenomen in de kerk binnen de gevangenis die ongeveer 200 le-
den kent. 

Wat zijn de concrete resultaten van het afgelopen jaar? 
□ 2.200 gevangenen zijn bereikt met het Evangelie 
□ 2.000 gevangenen kregen christelijke literatuur 
□ 35 Bijbelstudiegroepen waren actief 
□ 65 gevangenisleiders zijn getraind 
□ 58 gevangenen kwamen tot geloof 
□ Een seminar over gedrag werd bijgewoond door 1.446 gevangenen 
□ 281 gevangenen ontvingen een cursus over HIV/Aids en werden op de ziekte ge-

test, waarvan 1 helaas positief 
□ HIV positieve gevangenen trainden gevangenen in Isanga Prison 
□ Van 72 gevangenen werd de doodstraf omgezet naar levenslang door goed gedrag 
□ 230 actieve leden van de NLC kerk bezoeken de gevangenen 
□ 46 vrouwelijke gevangenen ontvingen counseling 



 

- 28 - 

Oekraïne gevangenis : Tsuman en Kovel 

 

Waar bestaat de hulpverlening uit voor de gevangenen in Oekraïne? 
 
Dit project betreft twee gevangenissen die bezocht worden, de Kovel en de Tsuman gevangenis.  
 
Elke zaterdag nemen 75 deelnemers deel aan de Bijbelstudie in de Kovel en Tsuman gevangenis. De doelstelling was om 30 
deelnemers te krijgen voor deze Bijbelstudies. We zijn blij met het behaalde resultaat. Er werden christelijke concerten gegeven 
in de Kovel en Tsuman gevangenis met Pasen, in september en met Kerst. 235 gevangenen bezochten elke keer weer de concer-
ten. De muziekgroep “Crystal”,en een mannenkwartet zongen voor deze gevangenen. Tien gevangenen uit de Tsuman gevange-
nis zijn afgelopen zomer gedoopt. 
 
Sociale hulp werd verleend aan 65 wezen in de Kovel gevangenis. Het gaat hierbij om ondergoed, sokken, handschoenen en 
spullen voor persoonlijke hygiëne. Eén keer per jaar werden er schrijfmaterialen verspreid onder de 150 gevangenissen in de 
Kovel gevangenis.  
 
300 verzorgingspakketten met daarin shampoo, tandpasta, tandenborstels en scheerspullen werden uitgedeeld in te Tsuman 
gevangenissen. 515 gevangenen kregen materiële hulp: kleding, hygiënisch materiaal en schrijfmateriaal. 235 gevangen werden 
bereikt met geestelijke hulp. Zoals Bijbelonderwijs, pastorale gesprekken en bijeenkomsten met vrijwilligers van de kerken.  

Alles wat er gepland was, is uitgevoerd het afgelopen jaar. De resultaten waren zelfs beter dan we 
gehoopt hadden. Ook de concerten werden beter bezocht dan verwacht. 
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Welke activiteiten vonden er plaats in de gevangenis? 
 
Regelmatig werden de gevangenen in de Krivoy Rog gevangenis bezocht. 280 gevangenen hebben 
geestelijke hulp ontvangen. 40 gevangenen ontvingen pastorale zorg. 45 gevangenen ontvingen 
hulpgoederen. 
 
Elke zondag bezochten 45 tot 50 gevangenen de zondagsbijeenkomsten en bezochten Bijbelstu-
dies. Met Kerst en Pasen werden er evangelisatiebijeenkomsten georganiseerd die door 280 ge-
vangenen bezocht werden. Het afgelopen jaar zijn er 30 bijeenkomsten georganiseerd in de ge-
vangenis. 10 voormalige gevangenen hielpen mee tijdens deze bijeenkomsten. Twee keer per jaar 
worden er allerlei dingen weggegeven aan de gevangenen, zoals fruit en verzorgingsproducten. 
 

Wat zijn de resultaten van deze bezoeken? 

Alle gevangenen die de bijeenkomsten bijwoonden in de gevangenis kwamen na hun vrijlating 
niet meer terug en vonden een plek in een gemeente. Tien gevangenen hebben vergeving ge-
vraagd voor hun zonden, twee van hen zijn gedoopt en tien gevangenen zijn gestopt met roken 
dit jaar. 

 
Wordt er ook aan de achtergebleven familie gedacht? 
 
Er zijn het afgelopen jaar 43 families van gevangenen bezocht. Hierdoor werden 130 mensen ge-
holpen. Doordat de prijzen hoger waren, konden we maar 43 achter gebleven families helpen in 
plaats van de geplande 60. Het contact tussen familie en de gevangene is erg belangrijk. Wij hopen 
dat als de gevangene vrij komt deze geaccepteerd wordt binnen het gezin.  

Oekraine krivoy rog 

 



 

- 30 - 

Karanga gevangenis in Tanzania 
Op welke manier komen jullie in contact met gevangenen? 
 
De vrijwilligers komen in contact met de gevangenen door één op één ge-
sprekken, door evangelisatieacties in de gevangenis en door het begeleiden 
van Bijbelstudiegroepen.  
 

Hoeveel gevangenen worden er in een jaar bereikt? 
 
Door de verschillende activiteiten zijn er dit jaar 1555 gevangenen bereikt. 
Doelstelling was om 30 % van de gevangenen te bereiken met het Evangelie. 
Dat zijn er veel meer geworden. 90% van de gevangenen is bereikt. 
 

Zijn er getallen bekend over het aantal gelovigen in de gevangenis? 
 

Totaal gaven 47 gevangenen hun leven aan Jezus door deze één op één ge-
sprekken. Er werden 20 gevangenen vrijgelaten op basis van goed gedrag. 

De gevangenis gaf aan dat door onze bezoeken het 
gedrag van de gevangenen echt veranderde. Er wa-
ren totaal 72 actieve bijbelstudiegroepen. Totaal 20 
van deze leiders zijn vrijgelaten doordat ze goed 
gedrag vertoonden. Er zijn toen nieuwe leiders geko-
zen in de groepen. 

 

 
Uitgedeelde literatuur in 2010 
 
400  Bijbels 
600  boeken met psalmen en gezangen 
418  boeken met “relatie  met God” 
5.418  traktaten 
400  boeken “de naam van Jezus” 
600  kopieën van “rule and dominance” 
800  boeken “geef je stress aan Jezus” 
800  Bijbelstudiegidsen 
16  christelijke video's 
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Wat houdt het project in Soedan in? 
Dit project in Soedan betreft de bezoeken en hulpverlening aan vrouwengevangenissen en 
jongerengevangenissen.  
 
Wat resultaten in het kort:  
□ 120 jongens en 15 meisjes hebben pastorale zorg ontvangen 
□ 120 gevangenen kregen medische zorg 
□ 1 keer per maand ontvingen gevangenen een gezonde lunch   
□ 300 vrouwen hebben counseling ontvangen 
 

Waarom voeren de vrijwilligers zoveel gesprekken? 
Het doel is om een veiliger leven te geven aan de vrouwen in de vrouwengevangenis en aan 
de jongeren in de jongerengevangenis en ze hoop te geven voor de toekomst door hen te 
leren hoe ze beter met de toekomst om kunnen gaan. De jonge jongens en meisjes in de ge-
vangenis krijgen één op één gesprekken en de meeste zijn erg open om dingen te delen met 
de vrijwilligers.  

 

Hoe wordt er aan de toekomst gedacht? 
De meisjes in de gevangenis volgen naailes zodat ze na het vrijkomen ook iets kunnen waar ze 
geld mee kunnen verdienen. Daarnaast ontvingen 26 moeders een cursus met betrekking tot 
koken en het bakken van koekjes zodat ze thuis ook goed en gezond kunnen koken voor hun 
kinderen. 
 
De jongeren kregen de kans om Engels te leren in de gevangenis en er werden sportcompeti-
ties georganiseerd zoals voetbalwedstrijden om  lichaamsbeweging onder jongen te stimule-
ren. 

Hulp aan gevangenen in Soedan 
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Hulp aan gevangenen in Rusland 

Gevangenisproject in een Moslimland  
Het plan was om in 2010 door te gaan met de ondersteuning van het project Hulp aan ge-
vangenen in een moslimland. De contacten liepen echter stroef waardoor we niet konden 
garanderen of het geld op de juiste plek terecht zou komen. Dit heeft ons tot onze spijt doen 
besluiten om dit project niet verder te steunen.  

Wat is er het afgelopen jaar gedaan? 
□ 45 gevangenissen zijn regelmatig bezocht. Hierdoor kregen 12.265 gevangenen minstens één keer per maand be-

zoek van één van de evangelisten die actief zijn binnen dit project. 
□ 18 gevangenissen werden één keer per jaar bezocht en 14 gevangenissen drie keer per jaar. Hierdoor werden in 

totaal 3650 gevangenen bereikt met het Evangelie. 
□ 25 achtergebleven gezinnen ontvingen steun in 2010. 
□ In de gevangenissen werden kerkdiensten en evangelisatiebijeenkomsten georganiseerd. 

 

Wat voor effect heeft deze hulp op de gevangenen? 
De gevangenen voelen zich beter en voelen zich minder geïsoleerd en alleen door de geestelijke 
hulp die ze krijgen. Hierdoor begonnen gevangenen na te denken over hun leven, de waarden 
en normen en vaak volgde dan een keuze om hun leven te veranderen. Doordat men het Evan-
gelie leerden kennen, bracht het hun nieuwe hoop omdat ze wisten dat ze door God vergeven 
waren als ze hun verkeerde daden beleden hadden. 
 

De gesprekken met de  families zijn erg belangrijk. Veelal zijn de mannen die gevangen zitten 
broodwinner. Het is voor de gevangenen lastig om weer thuis te kunnen komen na de vrijlating. 
Door gesprekken willen we weer hoop geven aan de achtergebleven families.  
 

In Penza zijn veel vrijwilligers betrokken van de lokale kerk die de gevangenen bezoeken. Daar-
naast is er ook een samenwerking die vrijgekomen gevangenen helpt om aan een baan te ko-
men. 
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Leiderschapstraining Kenia 
Wie ontvingen er afgelopen jaar een training? 
137 dominees en kerkleiders ontvingen een training over bewustwording van HIV/Aids, leiderschapskwaliteiten, kerkma-
nagement, wereldreligie, preken en communiceren, pastorale zorg, verantwoordelijkheid en transparantheid, financieel 
management en budgetteren. 
 

Zijn er al resultaten geboekt naar aanleiding van de training? 
 
7 nieuwe kerken zijn gestart en er zijn 6 jeugdbijeenkomsten gehouden in zes verschillende kerken. 14 kerken hebben 
AIDS campagnes gehouden op openbare plekken, men ging langs de deuren om te vertellen over de gevaren en preven-
tie van AIDS. Hierdoor kwam de kerk 60 wezen en 25 weduwen tegen. In totaal zijn de kerken gegroeid het afgelopen 
jaar met 302 leden. 14 kerken besloten HIV/Aids voorlichting te integreren in hun kerkelijk programma. 
 
 
. 
 
Het blijft lastig voor kerken om hun werk goed te doen aangezien men vaak in arme gebieden werkt en het daarom lastig 
is om aan voldoende financiële middelen te komen. 

 
De training helpt de kerk om haar werk beter 
te kunnen doen en mensen te kunnen berei-
ken. Het uitdelen van 40 fietsen aan de 20 ker-
ken heeft er aan bij gedragen om mensen te 
bezoeken, Bijbelstudies bij te wonen, gebeds-
bijeenkomsten bij te wonen, sneller op het 
werk te komen, etc. 
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Leiderschapstraining Mozambique 

  

Een cursus voor dominees?  Is dat nodig? 
In Mozambique ontbreekt het veela aan echt kennis over de Bijbel. Vragen als: wanneer is de Bijbel geschreven? Hoe 
moet ik de Bijbel lezen? Wat betekenen sommige teksten nou precies?  Worden beantwoord. Het doel van de training is 
om studenten bewust te maken van culturele gebruiken en deze tegen het licht van de Bijbel te houden. Er heersen vaak 
nog  gebruiken en gewoontes die in strijd zijn met wat er in de Bijbel staat geschreven.  
 

Wat is er het afgelopen jaar gedaan? 
50 studenten hebben dit jaar de basistraining Bijbelkennis afgerond met goed resultaat. Dit is niet volgens planning, maar 
de studenten die de training nog niet hebben afgerond zullen dit doen in 2011. 
 
46 studenten hebben een training gevolgd om te leren hoe de Bijbels chronologisch in elkaar steekt en dit te leren zien als 
één groot verhaal, Gods verhaal. Daarnaast leren ze tijdens deze training ook hoe ze anderen kunnen onderwijzen uit de 
Bijbel.  
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Dagboekjes voor Moldavië 
Wie ontvangen deze dagboekjes in Moldavië? 
Het doel was om 3.000 kinderen het dagboekje te geven, echter zijn er dit jaar 2000 
kinderen geweest die een boekje hebben ontvangen. De boeken zijn verspreidt onder 
kinderen in verschillende delen in Moldavië, voornamelijk het noorden, zuiden en het 
centrum van Moldavië. Kinderen uit weeshuizen, arme families en kinderen in afgele-
gen dorpen ontvingen een boek. 
 

Aan het einde van het jaar waren er nog 1.000 boeken over. Er waren gedurende het 
jaar geen transportmogelijkheden. Het plan is om deze boeken in het eerste trimester 
van 2011 te verspreiden. 
 

Zijn er nog meer activiteiten naast het uitdelen van dagboekjes? 
 
□ Kinderen uit weeshuizen kregen een dagboekje als onderdeel van het Bijbelpro-

gramma 
□ In verschillende zondagsscholen ontvingen kinderen een dagboekje. 
□ Tijdens zomerkampen ontvingen kinderen uit arme gezinnen een boekje.  

 
Hoe waren de reacties? 
In de afgelegen dorpen en in de weeshuizen sprak men vooral de waardering uit over 
de dagboekjes omdat de kinderen in Moldavië daar weinig toegang hebben tot boeken. 
Zelfs ouderen vroegen om een boekje en behandelde het boekje als een schat. De ou-
ders werden erg enthousiast om elke dag uit het boekje te lezen met hun kinderen. 
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Dagboekjes en radio? Hoe werkt dat precies? 
In dit project worden dagboekjes en radio’s uitgedeeld aan kinderen. Het is een combinatieproject. Kinderen lezen zelf uit 
het boekje, maar op de radio worden de verhalen uit de boekjes ook uitgebreid besproken. 700 kinderen hebben het afgelo-
pen jaar een dagboekje ontvangen en 100 kinderen hebben een radio ontvangen voor de radiozender en zij luisteren naar 
de radioprogramma’s. 
 

Het afgelopen jaar zijn er 160 radioprogramma’s gemaakt. 50 kinderen gaven hun reactie via de telefoon, brieven, e-mails 
en het bezoeken van het radioprogramma. Daarnaast gingen steeds meer kinderen een rol spelen in het radioprogramma, 
en werden er quizzen en vragen gesteld tijdens het radioprogramma over het dagboekje. Meer dan 100 kinderen deden 
mee in de live shows. 
 

Wat is het doel van het project? 
Het doel is om kinderen te bereiken met het evangelie. Om dit te bereiken werd er ook een feestdag georganiseerd.  Deze 
dag werd georganiseerd met veel verschillende organisaties en kerken. De eerste activiteit werd georganiseerd in een park, 
meer dan 100 kinderen deden mee met de spelletjes en 50 kinderen ontvingen het boekje: “antwoord voor elke dag”. Tij-
dens een tweede feestdag werden aan 50 kinderen een dagboekje en radio’s uitgedeeld.  

Dagboekjes en radio voor Albanië 
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Kleuterschool Mozambique 
Waarom is onderwijs voor kleuters zo belangrijk? 
Al enkele jaren ondersteunen wij de kleuterschool in Mozambique. De overheid voorziet niet 
in onderwijs voor de allerkleinsten. Veel kinderen spelen daardoor op straat en leren geen 
Portugees en beginnen met een taalachterstand op school.  
 
Dit project blijft bijdragen aan verandering van gedrag, gewoontes van jonge kinderen en aan 
het verspreiden van het woord van God in Inhaminga. Veel jonge kinderen binnen en buiten 
de kleuterschool horen over Jezus door dit project.  
 
Deze kinderen hebben invloed op hun families, en deze families horen ook over Jezus door de-
ze jonge kinderen. Ook leren de meeste kinderen voor het eerst Portugees op deze school. Por-
tugees is de officiële taal maar wordt door veel kinderen niet gesproken. Hierdoor kunnen ze 
op de basisschool zonder al te veel taal achterstand aan het onderwijs beginnen. 
 

Wat zijn de resultaten over het afgelopen jaar? 
De 3 leraren op deze basisschool werden getraind hoe ze christelijk onderwijs konden geven 
aan de kinderen. Ze leerden nieuwe leerzame spelletjes voor kinderen zodat ze de kinderen 
beter konden onderwijzen. 30 zondagsschoolleraren werden getraind om het zondagsschool-
onderwijs te verbeteren. Het aantal kinderen dat de zondagsschool het afgelopen jaar bezocht 
is gegroeid. 
 

Het doel was om 300 kinderen de zondagsschool te laten bezoeken, maar dit jaar kwam het aan-
tal bezoekende kinderen uit op 412, dat is dus een geweldig resultaat. De kinderen leerden daar over christelijke normen 
en waarden, leerden ze bidden en zongen christelijke liedjes! Door de 12 gehouden evangelisatieacties  is dit aantal ge-
stegen en bezochten meer kinderen de zondagsschool. 
 

Dit project is belangrijk voor de dag van morgen. Wij geloven dat de toekomst van de wereld in de handen van de kinde-
ren van vandaag ligt. En daarom is onderwijs belangrijk. 
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Antwoord heeft dit jaar 15.000 kleurboekjes gedoneerd voor de rugzakactie die Dorcas elk jaar doet. 

Hieronder ziet u een omschrijving van het project van Dorcas. Wij vinden het geweldig dat we op 

deze manier samen kunnen werken. In het kleurboekje staan Bijbelse tekeningen.   

Geen onderwijs voor kinderen 

Wereldwijd kunnen veel kinderen niet naar school. Vaak door armoede. In Afrika zijn miljoenen kinderen wees 

geworden door de aidsepidemie. Er is vaak niemand die goed voor hen kan zorgen. En veel onderwijzers op 

school zijn weggevallen door de ziekte aids. In Oost-Europa zien we dat kinderen niet naar school gaan of onvol-

doende onderwijs krijgen. Onderwijs is in veel Oost-Europese landen en in de voormalige Sovjet-Unie wel vrij 

toegankelijk. Maar vanwege de economische crisis heeft de overheid de middelen niet om voor goed schoolma-

teriaal te zorgen. Het lukt ouders niet om hier zelf zorg voor te dragen.  

 

Zonder onderwijs is de kans op een succesvolle toekomst voor deze kinderen klein. Dorcas wil deze kans ver-

groten en organiseert daarom de Dorcas Rugzakactie.  

Dorcas Rugzakactie 

Met de Dorcas Rugzakactie zamelen Nederlandse kinderen op scholen en in kerken 

schoolspullen in voor kinderen in Oost-Europa en Afrika. Dorcas stelt rugzakken ter 

beschikking die gevuld moeten worden met schoolmateriaal. De gevulde rugzakken 

worden naar Oost-Europa of Afrika getransporteerd en via lokale partnerorganisaties 

aan de kinderen gegeven.  

 

 

Kleurboekjes voor rugzakactie 
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Diaconale training Oekraïne  
Wie kwamen er in aanmerking voor de training? 
Een groep van 18 mensen die al bezig zijn met het verlenen van sociale hulp aan mensen in 
Oekraïne kregen het afgelopen jaar een training om hun kennis te verrijken en te verdiepen. 
Doel was hun te leren hoe evangelisatie en counseling gecombineerd kan worden. 
 

Wat houdt de opleiding in? 
De 18 studenten volgen een opleiding gedurende 19 zaterdagen. De onderdelen die behan-
deld zijn: Christelijke ethiek, kinderen en tieners, psychologie, pastorale en geestelijke zorg, 
sociologie, evangelieverspreiding en Bijbels onderwijs. 
 
Er was een nauwe samenwerking met de kerken die mensen uitzochten die geschikt waren 
om deze opleiding te volgen. Het gaat om het werken met invaliden, doofstomme mensen, 
alleenstaande ouderen, weeskinderen en grote families. De studenten zijn erg gemotiveerd 
om deze training goed af te ronden. 
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  Village Workers in Egypte 
  

Kunnen jullie wat vertellen over dit project? 
In Egypte ondersteunen we het project van de Village Workers samen met andere 
organisaties. Het afgelopen jaar zijn er 8 nieuwe Village Workers getraind en be-
gonnen met werken. 
 
In 2010 zijn er 4 Village Workers gestopt met het werk als Village Workers en zijn 
verder gegaan als dominee van een gemeente. Als resultaat van evangelisatieacties 
zijn er 60 nieuwe bijeenkomsten van starten, zoals vrouwenbijeenkomsten, jeugd-
bijeenkomsten en Bijbelstudiegroepen. 
 
De kerken groeien in aantallen maar ook op geestelijk gebied. 183 dorpen en 20 
arme gebieden werden bezocht door de Village Workers. 300 mensen hebben 
deelgenomen aan alfabetiseringscursussen. Er zijn nu wekelijkse bijeenkomsten 
gestart in 50 huiskamers. 
 
Waheeb verteld: 
“Ik ben getrouwd en ik heb 4 kinderen. Ik had altijd pijn in mijn ogen en continue 
hoofdpijn. Omdat ik financieel veel stress ervaarde en ik niet naar de dokter kon, 
kon ik ook niets aan mijn ziekte doen. Toen kwam een Village Worker bij langs en 
ik deelde het probleem met hem. Hij zorgde er voor dat ik naar de dokter kon en hij 
ontdekte dat ik gewoon een bril nodig had. En nu ik weer goed kan zien, is mijn 
hoofdpijn weg. Ik voel wat van Gods liefde in mijn familie. Ik begon samen met 
mijn gezin de kerk te bezoeken. Deze praktische liefde van de Village Worker liet 
mij echt ervaren dat God echt van mij houdt.” 
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Bijbelschool Soedan 
Hoeveel studenten steunt Antwoord? 

Veel kerken in Soedan hebben geen opgeleide dominee.  

Het afgelopen jaar mochten we het schoolgeld voor 14 
Bijbelschoolstudenten betalen zodat ze konden studeren. 
Daarnaast konden we deze studenten ook helpen met ont-
bijt en te voorzien in de reiskosten die zij maakten om naar 
de universiteit te komen.  Het ontbijt werd beschikbaar 
gesteld voor alle studenten aan de NTC. 
Er werden twee cursussen gegeven aan studenten hoe ze 
om moesten gaan met computer zoals: Word, Excel, Po-
werpoint en Internet. 
 

Wat zijn de resultaten van de studenten? 

Alle 14 studenten hebben hun exa-

mens van het betreffende studie-

jaar. 7 studenten zijn afgestudeerd, 

en zijn begonnen met hun werk-

zaamheden in hun kerk. De studen-

ten vinden het makkelijker  om te 

studeren nu ze ook een Arabische 

reboeken beschikbaar hebben. 
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In Mozambique ondersteunden we een project waarbij kerkleiders een training ontvingen hoe 
een kerk op te bouwen.  
 

Hoeveel mensen volgden de training? 
96 kerkleiders ontvingen een training hoe de kerk beter opgebouwd kan worden en men sterker 
kan functioneren als gemeente. Hierdoor is het 82 kerkleiders gelukt om een kerkenraad samen 
te stellen na het volgen van de training. Door meer bewustwording zijn het aantal giften van 
gemeenteleden gegroeid. Het afgelopen jaar zijn hierdoor 62 kerken versterkt in hun kerk zijn. 
 

Zijn er al resultaten zichtbaar van de training? 
De kerken die meededen aan het trainingsprogramma gingen het aantal bezoekers in de kerk registeren en hierdoor 
werd ook duidelijk dat de kerk aan het groeien was. Er werd ook geestelijke hulp en gebed aangeboden aan de leden 
van de gemeente. Voorheen werd hier niet veel aandacht aan geschonken.  
 
152 kerkleiders ontvingen de bijbel in het Sena, de lokale taal.  De kwaliteit van de preken is echt verbeterd en meer 
mensen gaven hun leven aan Jezus. 23 nieuwe kerken zijn geopend met totaal 750 nieuwe gemeenteleden. 
 

De kerken spelen momenteel een belangrijkere rol in de samenleving. Ze 
kijken om naar armoede en proberen mensen te helpen die echt hulp 
nodig hebben. 

Kerkopbouw Mozambique 

TEE MARA Tanzania 
Het plan was om in 2010 door te gaan met de ondersteuning van het project  
TEE MARA, een trainingsprogramma. De contacten liepen echter stroef dat 
we niet konden garanderen of het geld op de juiste plek terecht zou komen. 
Dit heeft ons tot onze spijt doen besluiten om dit project niet verder te steu-
nen.  
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Vanuit  de organisatie Christian Resources International  in de USA ontvangt St. Antwoord incidenteel literatuur. Deze 
Engelstalige Bijbels en ander Bijbels materiaal zijn uitermate geschikt voor de kerken, scholen en zondagsscholen in de 
anglofobe  landen Kenia, Tanzania, Lesotho en Zuid-Afria.. In de USA zijn materialen overtollig en niet meer te verkopen.  
 
Deze literatuur wordt verscheept van Amerika naar Nederland en hier opgeslagen totdat er vanuit het veld weer vraag 
komt voor deze Bijbelse literatuur en dat er mogelijkheden zijn om deze te verzenden. De ontvangers zijn altijd erg blij 
met de boeken. Veelal is er bij de kerken en scholen te weinig geld beschikbaar om Bijbels aan te schaffen! 
 
Het afgelopen jaar zijn de volgende hoeveelheden verscheept:  
 
712 dozen naar  Tanzania 
192 dozen naar Kenia  

Answer for Africa 
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De jaarrekening 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (31 DECEMBER 2009) 
     

 31 december 2010 31 december 2009 

 in euro's  in euro's  

ACTIVA     

Materiële vaste activa (B1)  173.726  174.194 

Voorraden (B2) 223.371  175.099  

Vorderingen en overlopende activa (B3) 15.043  20.190  

Liquide middelen (B4) 152.055  126.454  

  390.469  321.743 

     

Totaal  564.195  495.937 

     

PASSIVA     

Reserves en fondsen (B5)     

Reserves     

Continuïteitsreserve 75.000  75.000  

Projectreserve 132.825  129.431  

Bestemmingsreserve 38.551  48.174  

Algemene reserve 8.141  0  

  254.517  252.605 

Fondsen     

Bestemmingsfonds  229.222  168.152 

  483.739  420.757 

     

Langlopende schulden (B7)  46.733  51.420 

Kortlopende schulden (B8)  33.723  23.760 

Totaal  564.195  495.937 
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    begroting begroting voorgaand voorgaand 
  boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar boeklaar 

  in euro's in euro's in euro's in euro's in euro's in euro's 
BATEN        

Baten uit eigen fondsenwerving (S1)  620.852  517.200  756.786 

Baten uit acties van derden (S2)   67.463  60.000  21.032 
Rentebaten en baten uit beleggingen (S4)  1.728  135  871 

Overige baten (S5)   0  0  0 

Som der baten   690.043  577.335  778.689 

        
LASTEN        

Besteed aan de doelstellingen (S6)        

Kinder- & Jeugdwerk  63.504  76.908  49.504  
Training & Toerusting  289.820  131.861  378.303  

Hulp aan Gevangenen  133.568  147.254  71.834  
Wielen voor het Woord  54.495  42.718  37.885  

   541.387  398.741  537.526 
        

Werving baten (S7)        

Kosten eigen fondsenwerving  68.969  81.021  53.078  
Kosten acties derden  928  1.055  766  

Kosten verkrijging subsidies overheden  928  1.055  766  
Kosten verkopen  984  1.078  826  

   71.809  84.209  55.436 
        

Beheer en administratie (S8)        
Kosten beheer en administratie   9.457  10.551  8.183 

        
Overige lasten (S9)   7.802  5.435  3.571 

Som der lasten   630.455  498.936  604.716 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN  59.588  78.399  173.973 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2010 (31 DECEMBER 2009) 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2010 (31 DECEMBER 2009) 

    begroting begroting voorgaand voorgaand 

  boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar boeklaar 

  in euro's in euro's in euro's in euro's in euro's in euro's 

Bestemming saldo        
        

      Toegevoegd/onttrokken aan  

Projectreserve   0    9.363 

Bestemmingsreserve   -9.623    36.003 

Bestemmingsfonds   61.070    128.607 

Algemene reserve   8.141    0 

   59.588    173.973 

        

        

        

Doelbestedingspercentage van de baten:       

Bestedingen aan doelstelling/totale baten  78,5%  69,1%  69,0% 

        

Doelbestedingspercentage van de lasten:       

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten  85,9%  79,9%  88,9% 

        

Fondsenwervingspercentage        

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving 11,1%  15,7%  7,0% 
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ACTIVA         
Materiële vaste activa (B1)         

Het verloop in het verslagjaar is als volgt:   Onroerende Inventaris Vervoermiddelen Totaal  
    Zaken in euro’s  in euro's in euro's in euro's  

         
         

Boekwaarde per 1 januari    171.222 2.972 0 174.194  
Investeringen    0 732 0 732  

Afschrijvingen    0 -1.200 0 -1.200  

         

Boekwaarde per 31 december    171.222 2.504 0 173.726  

Aanschaffingswaarde    176.480 6.034 0 182.514  

Gecumuleerde afschrijvingen    5.258 3.530 0 8.788  

Boekwaarde per 31 december    171.222 2.504 0 173.726  

         
Voor wat betreft de specificatie bedrijfsvoering/doelstelling wordt met betrekking tot het onroerend goed 66,67% toegerekend aan de bedrijfsvoe-
ring  en 33,33% aan de doelstelling. Voor het inventaris wordt 85% toegerekend aan de bedrijfsvoering en 15% aan de doelstelling. 
       voorgaand  

     boekjaar  boekjaar  
     in euro's  in euro's  

Materiële vaste activa bestemd voor bedrijfsvoering    116.282  116.680  

Materiële vaste activa bestemd voor doelstelling     57.444  57.514  

Totaal     173.726  174.194  

Voorraden (B2)         

         
Voorraden bestemd voor bedrijfsvoering     15.861  18.901  

Voorraden bestemd voor doelstelling      207.510  156.198  

Totaal      223.371  175.099  

         
De voorraden bestemd voor bedrijfsvoering betreffen verkoopartikelen en de voorraden bestemd voor doelstelling betreffen boeken en bijbels, die 
om niet verkregen zijn van Christian Resources International die de waarde hiervan gebaseerd heeft op de nominale marktwaarde zijnde € 207.510  
 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 
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       voorgaand 

Vorderingen en overlopende activa (B3)    boekjaar  boekjaar 

     in euro's  in euro's 

Debiteuren        

Stand per 31 december     540  3.639 

        

Overige vorderingen en overlopende activa       

Depotbedrag TPG    2.505  2.505  

Vooruitbetaalde kosten    3.754  5.396  

Rekening courant St. Dorcas Hulp Nederland   1.762  8.355  

Diverse vorderingen    6.482  295  

     14.503  16.551 

        

Totaal      15.043  20.190 

        

Liquide middelen (B4)        

        

ABN AMRO Bank     16.593  11.429 

ABN AMRO Flex. Deposito     53.000  80.000 

ABN AMRO Bank Vreemde Valuta     0  704 

ING     81.462  33.912 

Kas     1.000  409 

        

Totaal      152.055  126.454 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 
PASSIVA        

Reserves en fondsen (B5)     boekjaar  voorgaand boekjaar 

     in euro's  in euro's 

Reserves        

Continuiteitsreserve        

Saldo per 1 januari      75.000  0 

Mutatie van overig besteedbare reserve     0  75.000 

Saldo per 31 december     75.000  75.000 

Projectreserve        

Saldo per 1 januari      129.431  6.013 

Mutatie boekjaar     3.394  25.023 

Uit resultaatbestemming     0  9.363 

Mutatie van overig besteedbare reserve     0  89.032 

Saldo per 31 december     132.825  129.431 

Bestemmingsreserve        

Saldo per 1 januari      48.174  12.171 

Mutatie boekjaar     -9.623  36.003 

Saldo per 31 december     38.551  48.174 

Algemene reserve        

Saldo per 1 januari      0  0 

Uit resultaatbestemming     8.141  0 

Saldo per 31 december     8.141  0 

        

De continuïteitsreserve met een maximum van € 75.000 is in het leven geroepen als reserve van continuïteit van de operationele activiteiten bij  

noodgevallen. Daarnaast zijn in de onroerende zaken voldoende stille reserves aanwezig.   

De projectreserve kan gebruikt worden voor onvoorziene omstandigheden en/of als de fondsenwerving voor de projecten is uitgebleven.  

De reserve is gedurende het boekjaar opgebouwd door stortingen van 1,5% van de inkomsten voor projecten.   
De bestemmingsreserve bevat algemene giften die ontvangen zijn ter besteding aan één van de doelstellingen van Stichting Antwoord, maar die 
door  hun algemeenheid nog niet zijn toegewezen aan een project overeenkomend met de desbetreffende doelstelling. 

De algemene reserve heeft als doel om eventuele operationele tekorten in de toekomst op te kunnen vangen.  
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Fondsen        
        

Bestemmingsfonds        
        

     bestemmingsfonds mutaties bestemmingsfonds 
   projectnummers  1 januari  in boekjaar 31 december  

     in euro's in euro's in euro's 
        

Prison Ministry Northern Africa   2850  1320 -1.320 0 
Bible School Student Support   2866  5410 -4.513 897 

Ukonga Prison Ministry   2884  0 566 566 
Child evangelism Inhaminga   2885  2.927 4.900 7.827 

Leadership Training Mozambique   2887  1.342 -1.342 0 
Karanga Prison Ministry   2891  0 52 52 

Albanian Daily Bread   2928  955 -955 0 
Answer for Africa   2995  156.198 -156.198 0 

Proverbs   2997  0 12.370 12.370 
Christian Literature   2998  0 207.510 207.510 

        

     168.152  61.070  229.222  

        

De positieve bestemmingsfondsen betreffen specifiek voor projecten ontvangen giften, subsidies en overige baten welke nog niet 
besteed zijn.  De negatieve bestemmingsfondsen zijn verplichtingen die voor het project reeds betaald zijn, maar waarvoor nog 
fondsen geworven moeten worden. Indien na afloop van een project een permanent overschot resteert dan is alleen het bestuur 
gerechtigd daar een andere bestemming aan te geven. Dit wordt in het jaarverslag toegelicht in het jaar waarin dit duidelijk wordt. 
De mutatie van het bestemmingsfonds van 2995 betreft de resterende voorraad boeken en Bijbels die in 2010 naar het veld is 
verzonden. De bestemmingsfonds op project 2998 zijn de voorraad boeken & Bijbels die in 2011 naar het veld wordt verzonden. 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 
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       voorgaand 

     boekjaar  boekjaar 
     in euro's  in euro's 

        
        

Langlopende schulden (B7)        
        

Hypothecaire geldleningen        
Stand per 1 januari      56.107  60.794 

Af: aflossingen boekjaar     -4.687  -4.687 
      verantwoord onder kortlopende schulden    -4.687  -4.687 

        

Stand per 31 december     46.733  51.420 

        

De hypothecaire geldlening bestaat uit twee delen van oorspronkelijk groot € 45.447 en € 50.000. De rente is een vast percentage van 
respectievelijk 4,9% en 6,4%. De aflossing bedraagt € 2.287 respectievelijk €  2.400 per jaar.  Als zekerheid voor de leningen  is als onder-
pand verstrekt het onroerend goed te Andijk voor een bedrag van  € 135.000. Tot een bedrag van € 28.030 bedraagt de looptijd van de 
hypothecaire geldleningen langer dan vijf jaar.  

        

Kortlopende schulden (B8)        
        
Crediteuren     3.410  2.945 
Aflossingsverplichting hypothecaire lening    4.687  4.687 

Loonheffingen en sociale lasten     1.530  1.537 
Vakantiegeld verplichtingen     2.279  2.333 

Overige nog te betalen kosten     6.880  7.725 

St. Dorcas Aid International     14.937  4.533 

Totaal      33.723  23.760 

        

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2010 (2009) 
BATEN     voorgaand 

   boekjaar  boekjaar 

Baten uit eigen fondsenwerving (S1)  in euro's  in euro's 

Donaties en giften   329.582  313.319 

Collecten   13.973  7.258 

Sponsoring   2.250  0 

Nalatenschappen   28.554  0 

Goederen om niet   244.606  430.259 

      

Verkoop goederen   3.458  11.400 

Inkoop goederen   -1.571  -5.450 

        

Totaal   620.852  756.786 

      

Baten uit acties van derden (S2)      

AMAA    9.389  8.723 

EO Metterdaad   52.074  1.919 

Stichting Rotterdam   2.500  0 

Stichting Schoemantel   1.500  0 

Stichting Urco   2.000  0 

Dr. Hofstee stichting   0  2.500 

Van den Heerik stichting   0  3.938 

Rentmeester stichting   0  3.952 

Totaal   67.463  21.032 

      

Rentebaten en baten uit beleggingen (S4)  1.728  871 

Som der baten   690.043  778.689 
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2010 (2009) 

LASTEN    voorgaand 

  boekjaar  boekjaar 

Lasten eigen organisatie  in euro's  in euro's 

Salarissen  46.039  48.716 

Sociale lasten  9.588  9.565 

Pensioenlasten  3.766  1.186 

Overige personeelskosten  3.785  3.649 

Huisvestingskosten  -1.994  -4.783 

Communicatiekosten  7.135  5.260 

Algemene promotiekosten  73.406  49.169 

Algemeen beheer  12.218  8.827 

Autokosten  0  -48 

Afschrijvingen  1.200  1.059 

     

Totaal  155.143  122.600 

     

Bestedingen projecten     

Kinder- & Jeugdwerk  47.464  36.968 

Training & Toerusting  270.369  358.509 

Hulp aan Gevangenen  110.291  56.142 

Wielen voor het Woord  39.386  26.927 

     

Totaal  467.510  478.546 
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2010 (2009) 

         Specificatie en verdeling kosten naar bestemming  

             

Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer Totaal Budget Totaal 

 
Kinder- & Training & Hulp aan Wielen voor 

Eigen 
fondsen 

Acties Subsidies Verkoop & 
2010 2010 2009 

Lasten 
Jeugdwerk Toerusting Gevangenen het Woord werving derden   Adm. 

     

Afdrachten 47.464 270.369 110.291 39.386 0 0 0 0 0 467.510 314.000 478.546 

Personeelskosten 5.467 8.878 12.704 4.536 24.350 468 468 524 5.780 63.178 71.500 63.116 

Huisvestingskosten -189 -189 -189 -189 -1.122 -12 -12 -12 -80 -1.994 3.200 -4.783 

Communicatiekosten 678 678 678 678 4.014 41 41 41 285 7.135 9.000 5.260 

Alg. promotiekosten 8.809 8.809 8.809 8.809 34.178 352 352 352 2.936 73.406 81.000 49.169 

Algemeen beheer 1.161 1.161 1.161 1.161 6.874 71 71 71 489 12.218 13.300 8.827 

Autokosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 

Afschrijvingen 114 114 114 114 675 7 7 7 48 1.200 1.500 1.059 

                        
Totaal uitvoerings-
kosten 2010 63.504 289.820 133.568 54.495 68.969 928 928 984 9.457 622.653 493.500 601.145 

             
Totaal uitvoerings-
kosten 2009 49.504 378.303 71.834 37.885 53.078 766 766 826 8.183 601.145   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/tilldic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Countries/Mozambique
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tilldic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6F/ProjectsDAI2008/3402
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tilldic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6F/ProjectsDAI2008/3402
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tilldic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6F/ProjectsDAI2008/3402
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tilldic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6F/ProjectsDAI2008/3402


 

- 57 - 

Totaal besteed aan de doelstellingen (S6)     
   Boekjaar in euro's Begroting boekjaar  in euro's Voorgaand boekjaar in euro's 
Kinder- & Jeugdwerk      
bestedingen projecten   47.464 58.225 36.968 

uitvoeringskosten eigen organisatie   16.040 18.683 12.536 

Totaal   63.504 76.908 49.504 

Training & Toerusting      
bestedingen projecten   270.369 107.458 358.509 

uitvoeringskosten eigen organisatie   19.451 24.403 19.794 

Totaal   289.820 131.861 378.303 

Hulp aan Gevangenen      
activiteiten/projecten   110.291 121.064 56.142 

uitvoeringskosten publiciteit   23.277 26.190 15.692 

Totaal   133.568 147.254 71.834 

Wielen voor het Woord      
activiteiten/projecten   39.386 27.253 26.927 
uitvoeringskosten publiciteit   15.109 15.465 10.958 

Totaal   54.495 42.718 37.885 

Werving baten (S7)      
Kosten eigen fondsenwerving   68.969  53.078 
Kosten acties derden   928  766 
Kosten verkrijging subsidies overheden   928  766 

Kosten verkopen   984  826 

Totaal   71.809  55.436 

Beheer en administratie (S8)      
Kosten beheer en administratie   9.457  8.183 
Overige lasten (S9)      
Rentelasten   3066  3.413 

Bijzondere Baten & Lasten   4736  158 

Totaal   7.802  3.571 

Som der lasten   630.455  604.716 

RESULTAAT   59.588  173.973 

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2010 (2009) 
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De totaal ontvangen giften in 2010 zijn hoger uitgevallen dan begroot. Zoals blijkt uit de Staat van Baten en Lasten 2010 (2009) 
wordt dit positieve verschil met name veroorzaakt doordat in 2010 goederen verworven zijn, die in dit jaar niet begroot waren. 
Vergeleken met 2009 kan er vermeld worden dat hoewel de waarde van de verworven goederen om niet achter heeft gelopen, de 
overige giften sterk zijn gestegen.  

Ondanks deze positieve ontwikkeling is de begroting niet gehaald, dat onder andere veroorzaakt wordt door een lagere opbrengst 
van een landelijke advertentiecampagne in het begin van 2010. In diezelfde periode werd Haïti getroffen door een aardbeving, 
waarbij veel mensen hun giften gaven voor noodhulp in dit land. De operationele kosten van 2010 zijn lager uitgevallen dan het-
geen begroot is, dat in de personeelskosten veroorzaakt wordt doordat er in totaal minder fte's verloond zijn en er minder zakelijke 
km. zijn gereden.  

Binnen het gebouw van St. Antwoord zijn in 2010 meer ruimtes verhuurd dat een positieve weerslag heeft op de huisvestingskos-
ten. Voor wat betreft de promotiekosten heeft de ontwikkeling van een promotiefilm  over de stichting geen doorgang gevonden. 
De bestedingen op de 4 kernactiviteiten vallen in totaal hoger uit, vanwege de reeds eerder vermelde Boeken en Bijbels, waarvan 
een deel  reeds aan het veld is verzonden. Dit leidde tot meer bestedingen voor Training & Toerusting.  

Binnen Kinder- & Jeugdwerk is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een Spreukendagboek dat in 2011 uitgegeven zal wor-
den. In 2010 was ook een project gepland in Libië voor Hulp aan Gevangen maar deze heeft geen doorgang gevonden. De projecten 
voor wat betreft Wielen en het Woord zijn gedurende het jaar uitgebreid en als zodanig ook uitgegeven.  Het doelbestedingsper-
centage van de baten valt hoger uit, door de in 2010 verzonden boeken en Bijbels van de voorraad aan het eind van 2009.  Deze 
verzonden boeken en Bijbels zijn tevens van invloed op het doelbestedingspercentage van de lasten.  

Daarnaast zijn de totale lasten  lager ten opzichte van de begroting. Het fondsenwervingspercentage valt lager uit, doordat de fond-
senwervingskosten lager waren door onder andere het niet ontwikkelen van de promotiefilm.   

TOELICHTING OP DE GEREALISEERDE VERSUS BEGROTE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening  

De jaarrekening is opgemaakt conform de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Instellingen.  De jaarrekening is opge-
steld op basis van historische kostprijs met uitzondering van de goederen om niet.  Activa en Passiva worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde, tenzij anders vermeld  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva De materiële vaste activa worden opgenomen tegen historische kostprijs 
verminderd met de afschrijvingen.  Het bestuur van Stichting Antwoord heeft besloten om per 1 januari 2004 niet meer af te schrij-
ven op het kantoorgebouw.  Afgeschreven wordt volgens het lineaire systeem gebaseerd op de geschatte economische levensduur.  
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Op de onroerende goederen en de grond wordt niet afgeschreven. 
Gekochte voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijzen.  Vorderingen zijn opgenomen tegen nominale 
waarde, indien nodig onder aftrek van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.  

Grondslagen voor de  bepaling van de financiële uitkomst De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waar-
op ze betrekking hebben.  Voor giften waarvoor geen overeenkomst is afgesloten is dat het moment waarop de giften worden ont-
vangen.  Nalatenschappen worden verantwoord op het moment, dat de omvang betrouwbaar vastgesteld kan worden.   

Toelichtingen op financieel jaarverslag 2010 Op 31 december 2010 was de boekwaarde van het gebouw en de grond zoals vermeld 
in de balans € 171.222. De WOZ waarde in 2010 bedraagt € 417.000. Het verschil wordt gezien als een stille reserve, die  voor cala-
miteiten kan worden aangewend.  

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING 
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 BATEN   In euro’s   
 Baten uit eigen fondsenwerving (S1)     
 Giften algemeen   260.000  
 Nalatenschappen   0  
 Giften projecten   250.000  
 Ontvangen goederen om niet   0  

 Bruto-winst verkoop artikelen   3.200  
  513.200  
    
 Baten uit acties van derden (S2)   40.000  
 Subsidies van overheden (S3)   0  

 Rentebaten en baten uit beleggingen (S4)   135  

 Overige baten (S5)   0  

 Som der baten   553.335  
    
 LASTEN     
 Besteed aan de doelstellingen (S6)     
 Kinder- & Jeugdwerk     
 bestedingen projecten   89.633  

 uitvoeringskosten eigen organisatie   24.191  

 Totaal   113.824  
 Training & Toerusting     
 bestedingen projecten   78.843  
 uitvoeringskosten eigen organisatie   22.461  

 Totaal   101.304  
 Hulp aan Gevangenen     
 activiteiten/projecten   96.354  

 uitvoeringskosten publiciteit   25.056  
 Totaal   121.410  
 Wielen voor het Woord     
 activiteiten/projecten   25.170  
 uitvoeringskosten publiciteit   14.676  

 Totaal   39.846  
    

 Werving baten (S7)     

 Kosten eigen fondsenwerving   79.862  

 Kosten acties derden   1.086  

 Kosten verkrijging subsidies overheden   1.086  

 Kosten verkopen   1.109  

  83.143  

    

 Beheer en administratie (S8)     

 Kosten beheer en administratie   11.273  

    

 Overige lasten (S9)   4.794  
    

 Som der lasten   475.594  

    

 RESULTAAT   77.741  

    

    

 Doelbestedingspercentage van de baten:     

 Bestedingen aan doelstelling/totale baten   68,0%  

    

 Doelbestedingspercentage van de lasten:     

 Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten   79,19%  

    

 Fondsenwervingspercentage     
 Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen   
fondsenwerving   15,6%  

BEGROTING 2011 
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CONTROLEVERKLARING 
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Stichting Antwoord  
Bedrijvenweg 4  
1619 BK Andijk  
Postbus 76   
1619 ZH Andijk  

t    0228 597047 
e   info@antwoord.org  
w  www.antwoord.org   
ABN AMRO  418677077 
ING 1166 


