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Wat is het een voorrecht te mogen leven uit geloof en niet uit 
angst! Afgelopen jaar hebben we boerengezinnen mogen 
trainen op weg naar voedselzekerheid. Hebben we gevangen 
bezocht, microkredieten uitgegeven, medische zorg verleend, 
met kinderen gevoetbald en voorgangers getraind. We 
hebben het Goede Nieuws verteld en handen en voeten aan 
hoop en liefde mogen geven. We hebben tienduizenden 
zaden en bomen mogen planten. En we hebben vlijtig verder 
getimmerd aan onze producten en organisatie. 

We bieden dit jaarverslag aan met het besef dat dit alles niet 
vanzelfsprekend was in 2020. Het stemt ons  dankbaar naar 
u en onze God voor wie niets onmogelijk is,

Christian Slager 

  Directeur Charity HandsVoorwoord



Onze visie is langszij komen bij mensen in armoede, om 
hen in staat te stellen te bouwen aan een hoopvolle 
toekomst. 

Onze missie is te streven naar het vergroten van hun 
samenredzaamheid. Dit doen we door mensen trouwe 
rentmeesters te leren zijn van hun schaarse bronnen. 
Een hoopvolle toekomst komt hierdoor binnen bereik.

Onze primaire doelgroep zijn landbouwers in 
ontwikkelingslanden. De eerste stap is voor ons een 
(gezins-) training in Foundations for Farming (FFF) om 
voedselzekerheid te verkrijgen. Indien er onvoldoende 
water beschikbaar is, zoeken we samen met de lokale 
gemeenschap naar oplossingen. We lopen hierna samen 
op met de gezinnen om verder te ontwikkelen in 
financiën, familie, gezondheid en geloof. Visie
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Train

Om duurzame impact te creëren, trainen we lokale 
trainers. Onze trainers leiden boerengezinnen op in  
duurzame landbouw. Voedselzekerheid is een eerste 
stap uit armoede, maar alleen een landbouw methodiek 
verandert de mentaliteit van mensen niet. We trainen 
daarom in karakter, financiën, familiewaarden, 
gezondheid en meer. Alles op christelijke grondslag, om 
zo Gods liefde handen en voeten te geven.

Dorpen

Boeren

Trainers
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   1 Onderwijzer                                   72 trainers                               3600 boeren                   18.000 mensen gevoed

Aanpak

De potentiële impact van een trainingscentrum is een aanzienlijk aantal mensen voedselzekerheid te geven 
en tot ontwikkeling te brengen. Wij willen ieder jaar een trainingscentrum starten en hier trainers gaan 
opleiden. In 2018 startten we een centrum in Kameroen, in 2019 in Malawi, in 2020 zijn de fundamenten 
gelegd in Angola. En we lopen samen op met teams uit Oeganda, Kenia en Curaçao om visie te vormen.



Wij ontwikkelen een smartphone app voor boeren, trainers & 
trainingscentra. Hierdoor willen we de trainingen & processen 
efficiënter maken. We willen tevens landbouw aantrekkelijk 
maken voor de jongere generatie. 

Connecting
Farmers

Tree of Life app

Budgettering (van financiën)

Trainingsmateriaal offline

Rapportage voor trainers

Monitoring van oogst

Bodemscanner voor verbetering opbrengst

Realtime impact monitor



In 2021 volgt een nieuwe release van onze app. 
Deze bevat een intern sociaal netwerk voor 
veilige communicatie en teeltadvies op basis van 
GPS. Het biedt de mogelijkheid voor organisaties 
om eigen formulieren in te richten voor 
rapportagedoeleinden. 
Verder werkt de app samen met een 
bodemscanner die in enkele minuten een 
bodemanalyse geeft met plant- en bodemadvies 
voor boeren. Als je Android hebt, kun je hem 
gratis downloaden. Aan IOS wordt gewerkt.

Data tot 2020
41 landen
426 downloads
5067 boeren 

Tree of Life app

https://play.google.com/store/apps/details?id=international.treeoflife&hl=nl&gl=US
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Downloads
Onze app vindt inmiddels z’n weg over de hele wereld en bereikt 
mensen die we fysiek nooit zouden kunnen bezoeken. De app werd 
gedownload in de volgende landen.



Projecten

 Projecten: India, Thailand

 Training centra: Kameroen, Malawi

 Potentieel training centrum: Angola, Kenia



Ons trainingscentrum in Malawi beoogt de lokale 
bevolking een duurzame en holistische oplossing voor 
armoede te bieden. Duurzaam houdt in dat er lokaal 
eigenaarschap is en de lokale hulpbronnen niet 
worden uitgeput maar uitgebreid. Holistisch wil zeggen 
dat we alle aspecten van armoede willen adresseren: 
materiële, fysieke en geestelijke armoede. 

Met het Evangelie als fundament leiden we trainers op 
in rentmeesterschap in vier kerngebieden: landbouw, 
familie & gezondheid, financiën en geloof. Binnen deze 
kerngebieden wordt een veelheid van projecten 
gedaan. Op de volgende pagina’s willen we hiervan een 
impressie geven, maar eerst stellen we ons team voor.

Malawi
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Malawi

Team
Dit prachtige Zuid-Afrikaanse stel geeft leiding aan ons 
trainingscentrum in Malawi. Deon, Sarah en hun 
dochters Ivannah & Jemma wonen sinds 2016 in 
Malawi. We werken nauw met hen samen sinds juli 
2019 toen we hun boerderij kochten samen met onze 
Canadese partner, Stand as One.

Deon & Sarah geven dagelijks leiding aan een team van 
70+ mensen. Ze runnen een boerderij van 350 ha, 
waarvan 200 ha bos. Op de boerderij groeien oa maïs, 
sojabonen, vrucht - en notenbomen. Er graast een 
kudde van 200 schapen en 60 runderen. 

Deon & Sarah hebben een flink aantal gebouwen, 
(water)wegen en velden in goede staat teruggebracht.
Ze trainen de lokale dorpelingen in Foundations for 
Farming. Er zijn zo’n 12.000 dorpelingen in en om het 
centrum en een school met 950 kinderen.

Ons

http://www.standasoneministry.com


Het trainingscentrum begint steeds meer het hart te worden 
van de lokale gemeenschap. Afgelopen jaar werden er 
trainingen aangeboden die sport, leiderschap, en 
verantwoordelijkheid samenbrengen. In de zomer van 2020 
was er een vriendschappelijke voetbalcompetitie tussen 
verschillende dorpen. ‘Onze’ Mitongwe Titans trokken veel 
bekijks! Er zijn inmiddels 12 teams.

In december kwamen ongeveer 200 kinderen uit de 
omliggende dorpen naar de Mitongwe boerderij. Daar vond 
het eerste voetbalkamp voor 12-jarigen plaats. Voor de 
meeste spelers was het de eerste keer dat ze met een echte 
bal speelden.

Mensen voelen zich thuis en staan langzaam meer open om 
te leren. Dit seizoen hebben we naast de sporttraining ook 
trainingen aangeboden in duurzame landbouw, 
energiezuinige fornuizen bouwen, composteren, karakter- 
en leiderschapstraining, lassen, houtbewerking en meer!

Hart
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Kinderen in Malawi kunnen gratis naar de basisschool. Dé kans van hun 
leven om vaardigheden aan te leren die hen klaarstomen voor het latere 
leven. Maar een diploma wil nog niet zeggen dat de kinderen begrijpend 
kunnen lezen en schrijven. Vanwege armoede missen kinderen vaak 
jaren aan onderwijs.

Er is een start gemaakt om de drempels te slechten, zodat kinderen wel 
naar school komen. In het honger seizoen krijgen alle kinderen een 
maaltijd op school. Voor sommigen is dat hun enige maaltijd van de dag, 
dus een belangrijke reden om naar school te komen.

In 2020 zijn er diverse acties opgezet om fondsen te werven voor een 
schooluitrusting, zoals een schooltas, uniform en boeken. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat “door het verstrekken van één leerboek aan elke 
leerling in een klaslokaal, de alfabetisering verhoogt met 5-20 procent 
(Michaelowa en Wechtler (2006))”. Uit eigen onderzoek is gebleken dat er 
vaak maar één leerboek beschikbaar is per vak voor de hele klas. Er blijft 
genoeg te doen!

Goede scholing
ieder kind
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Malawi

In 2019 is er door Charity Hands een onderzoek uitgevoerd. Daaruit 
blijkt dat 58% van de lokale kinderen de lagere school niet afmaakt. 
Slechts 4% van de kinderen behaalt een diploma voor de 
middelbare school, een enkeling volgt een beroepsopleiding. 
Ondervoeding, armoede en leerproblemen zijn vaak de oorzaken.

Wij willen helpen om de kansen van deze kinderen te vergroten. We 
zijn begonnen de bestaande school op te knappen. In de nabije 
toekomst hopen we verschillende modules aan te bieden voor 
gericht beroepsonderwijs. De docenten zijn in 2020 betrokken bij 
diverse trainingen. We vinden het belangrijk om kinderen, hun 
ouders en de docenten allereerst goed op te leiden in duurzame 
landbouw – hier heeft iedereen iets aan. Nu en in de toekomst! 

Het beroepsonderwijs voor tieners en volwassenen zou hen dan  
opleiden tot bijvoorbeeld chauffeur, timmerman, metselaar, 
landbouw-trainer, sportcoach, kinderwerker of gastvrouw.

Onderwijs
investering

als



Malawi

Charity Hands wil voor alle kinderen rondom het trainingscentrum 
betere omstandigheden creëren en een goede basis leggen voor de 
toekomst op gebied van scholing, landbouw en goed christelijk 
onderwijs. Voor 100 van de meest kwetsbare kinderen is er een 
speciale kinderclub. Hiervoor zijn sinds juli 2020 zeven 
kinderwerkers actief.

Op elke zaterdag- en zondagochtend van 8:00 tot 13:00 uur 
verzamelen de kinderen zich voor een ochtend vol aandacht, een 
maaltijd, onderwijs en plezier. Hiervoor werken we samen met ‘Er op 
uit!’, een christelijke kinderwerk methode met bijbelse lessen die 
direct in de praktijk kunnen worden gebracht. Zo krijgen de kids 
moestuin lessen die gebaseerd zijn op de principes van FFF.

De kinderen genieten van de spellen die in de lessen staan en de 
huiswerkopdrachten worden met enthousiasme uitgevoerd. 
Verschillende ouders zijn langs geweest om te vertellen hoe blij ze 
zijn met het initiatief. Een vruchtbare samenwerking!

Kinderclub
kwetsbaren

voor de meest



De ouderen in Malawi zijn de dragende factor in de gemeenschap. 
Velen zijn hun volwassen kinderen verloren aan HIV / AIDS, waardoor 
de zorg van de weeskinderen op hen neerkomt. Ze doen vaak zwaar 
werk op hun kleine stukje land, waarvan de opbrengst lang niet 
voldoende is om goed van te leven.

Onze visie is om langszij te komen en mensen te helpen om ze 
zelfredzaam te maken en zo hoop te bieden. Wij geven deze armen 
in het honger seizoen zakken maïs om te overleven tot de oogst. Een 
baken van hoop in moeilijke tijden! Daarnaast bieden we ze 
landbouw trainingen aan voor een lange termijn oplossing. Niet 
alleen een ‘hand-out’, maar vooral een ‘hand-up.’

In Malawi zijn mensen soms sceptisch ten opzichte van bemoeienis 
van buitenaf. Na een aantal jaren van trouwe dienst door Deon en 
Sarah, zijn de ouderen inmiddels enthousiast en dankbaar voor de 
steun en voor de training die ze mogen ontvangen. De ouderen 
organiseerden zelfs een speciale dankdienst en vroegen vergeving 
voor hun eerdere negatieve houding. Een prachtige verandering en 
een hoopvol voorbeeld voor de rest van de gemeenschap. Malawi

Hoop
ouderenvoor



Voedselbos
zadenbank

Malawi

&

In Malawi verdwijnt in hoog tempo het bos en daarmee de 
biodiversiteit. Jaarlijks verdwijnt naar schatting 33.000 hectare 
bos. Er worden nauwelijks bomen teruggeplant. De gevolgen zijn 
katastrofisch te noemen. De regens worden zeer onregelmatig, 
en spoelen de vruchtbare toplaag van de bodem weg. 
Natuurlijke voedselbronnen als wild, bessen en noten 
verdwijnen. Rampzalig voor een volk wat voor 80% afhankelijk is 
van de opbrengsten van eigen land en bos.

In 2020 zijn we begonnen met het verzamelen en opkweken van 
±150 lokale variëteiten. Zo bouwen we een lokale zadenbank en 
kwekerij. Dat kunnen we dan weer terugplanten in omliggende 
dorpen. We leggen zelf een voedselbos aan; een natuurlijk 
ecosysteem waar eetbare soorten domineren. Verder levert dit 
een rijke ‘oogst’ op aan hoogwaardige natuur en andere nuttige 
producten zoals hout, medicinale kruiden en zaai- en plantgoed. 
We creëren hierdoor banen en leiden mensen op.



In Malawi koken mensen voornamelijk op open vuur. Dit 
veroorzaakt veel rook en is erg ongezond, met 
gezondheidsproblemen als gevolg. Kinderen lopen hoger risico 
op verbranding en bossen verdwijnen in hoog tempo. 
Vrouwen lopen soms wel 10 kilometer om hout te sprokkelen.

Gelukkig is er een alternatief: energiezuinige fornuizen. In 2020 
zijn we begonnen met een honderdtal gezinnen te leren er 
één te bouwen. Er zijn slechts een aantal bakstenen nodig om 
een fornuis te maken wat veel minder rook produceert en 
veiliger is voor kinderen. Het fornuis is goedkoop en makkelijk 
te bouwen. Met de dubbele brander is de maaltijd sneller 
klaar.

Per week heeft een gezin nog maar één bundel hout nodig, in 
plaats van 2-3 bundels! Dit voorkomt de kap van bomen in een 
tijdsbestek van 5 jaar met 66%. In 2021 hopen we nog vele 
gezinnen te trainen.

Energiezuinige
fornuizen

Malawi



Zelfvoorzienend
lokale productie

Malawi

door

Eén van de kernwaarden van Charity Hands is 
zelfvoorzienendheid. Het is gezond dat er aan hulp geven een 
begin en een einde zit. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze 
regel, maar in de gehele breedte streven we hier naar.

In Malawi waren we voornemens een Moringa plantage aan te 
leggen. Moringa is een kleine snelgroeiende boom. De zaden 
kunnen worden gebruikt voor olie, de bladeren voor poeder. Beide 
hebben vele gezondheidsvoordelen en zijn bijzonder goed 
toepasbaar bij het behandelen van ondervoeding. Daarnaast is het 
een gewild export product.

In 2020 zijn de prijzen van zeevracht echter 3 tot 5 maal gestegen 
en luchtvracht onberekenbaar geworden. We gaan voor de lokale 
markt op kleine schaal telen en ook voor andere toepassingen. 
Voor inkomstenwerving onderzoeken we op basis van welk 
product vanuit het voedselbos een verdienmodel opgezet kan 
worden. 



Kameroen

Team
Steve en Truus geven leiding aan een team van 
negen medewerkers (waarvan 5 vrijwilligers) in 
Bamenda, Kameroen. We ondersteunen hier 
sinds 2003 de opbouw van een biologische, 
zelfvoorzienende boerderij. De opbrengst gaat 
naar lokale, sociale en missionaire projecten. In 
2014 werd het geheel zelfvoorzienend en zijn we 
gaan doorontwikkelen tot een trainingscentrum 
voor lokale boeren. 

Een groot deel van de bevolking is afhankelijk van 
de opbrengst van hun eigen veld. Jaarlijks 
worstelen vele gezinnen met lage opbrengsten 
en hoge schulden. Daarom is ons lokale team 
getraind in Foundations for Farming: een 
duurzame en betaalbare landbouwmethode. 
Inmiddels heeft het team zich ontwikkeld tot 
geweldige trainers, die andere boeren succesvol 
trainen - met hogere opbrengsten als gevolg!

Ons



Kameroen

Bouw
trainingscentrum

In september 2018 is de bouw van het trainingscentrum 
in Kameroen begonnen, bestaande uit twee gebouwen 
(zo’n 750 m2) met faciliteiten voor 30 fulltime studenten. 
Zo kunnen boeren in opleiding tijdens de training in het 
centrum verblijven, omdat heen- en weer reizen 
financieel niet haalbaar is. Ook in 2020 gaf dit uitkomst, 
vanwege de reisrestricties.

Op de boerderij zijn demonstratietuinen aangelegd en 
het trainingscentrum fungeert ook als kenniscentrum om 
al het geleerde direct in de praktijk te brengen.

Dankzij een aantal donaties is de bouw in 2020 
voortgezet. De electra en waterleidingen zijn aangelegd 
en het binnenwerk is zo goed als af. Er wordt gewerkt 
aan de deuren en wat afwerking. Dan wordt het tijd voor 
een nieuwe fase: de inrichting.



Kameroen

Train
trainer

de

Wij laten jongeren zien dat landbouwer zijn één van de 
mooiste beroepen ter wereld is! Jongeren associëren het 
beroep vaak met armoede, omdat het hard werken is met 
weinig opbrengst.

Daarom is er een kernteam gevormd die jonge boeren 
traint in Foundations for Farming. Als iemand de training 
heeft afgerond, kunnen ze de nieuwe landbouwtechnieken 
direct op hun eigen veld toepassen. 

De boeren dragen een stukje van de opbrengst af aan de 
trainer, die op deze wijze inkomen verkrijgt. Daarnaast 
zien de mensen in de directe omgeving van de trainee het 
verschil in opbrengst. Dit biedt kansen om aan hen een 
effectievere en efficiëntere manier van landbouw te laten 
zien.



Kameroen

Kansen
Angela

voor

Armoede is niet alleen de afwezigheid van goederen of 
kennis. Het is ook het aanleren van een goede houding. 
We gebruiken in de trainingen hiervoor de term 
rentmeesterschap. We trainen mensen om trouw te zijn 
in de omgang met het weinige wat ze hebben en leren 
hen om dit te vermeerderen. 

Angela was één van de cursisten en we hebben haar 
geïnterviewd voor en na de training. Als lerares had ze 
vanwege de crisis geen werk en kon ze haar kinderen 
niet te eten geven. Angela was ontzettend blij toen ze te 
horen kreeg dat ze geselecteerd was voor de training.

Nu deelt Angela haar kennis met haar buren, omdat zij 
ook zien dat haar gewassen goed groeien en een goede 
oogst geven. Een prachtig voorbeeld van hoe zij deze 
opgedane kennis en kunde doorgeeft! 

https://vimeo.com/430326845
https://vimeo.com/527279447


Kameroen

Uitdagingen
kansen

en

Het trainingscentrum heeft in 2020 moeilijke tijden 
gekend, vanwege de maatregelen rondom Covid-19 en het 
voortdurende militaire conflict, stakingen en de nationale 
economische crisis.

Toch legden 11 cursisten met succes een training af in 
duurzame landbouw. Na een intensieve training van 6 
maanden, kregen 2 van hen direct een fulltime baan 
aangeboden bij het trainingscentrum. De anderen blijven 
voor één dag in de week betrokken bij veldwerk en het 
geven van trainingen.

Vanaf 2021 zal er bijzondere aandacht zijn voor 
boerengezinnen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld. 
Langzamerhand keren deze mensen terug. Ze moeten 
vanaf het nulpunt alles weer opbouwen. Het team in 
Kameroen zet zich in de komende tijd bijzonder in voor 
deze groep onder andere door biggen als microkrediet.



Inkomsten
trainingscentrum

voor het

Varkens zijn erg geliefd in Kameroen. Als bruidsschat of op 
een feestdag mag goed varkensvlees niet ontbreken! 
Steven en zijn team hebben al enkele jaren ervaring met 
varkens fokken. Tevens produceren ze eigen veevoer op de 
boerderij. Afgelopen jaar is het verblijf voor de varkens 
uitgebreid. We hopen in 2021 op te schalen naar 24 
zeugen. De verwachting is dat deze investering er in een 
jaar uit is door verkoop van biggen. Het tweede jaar zal het 
inkomsten genereren voor het trainingscentrum.

Het project heeft ook een sociale toepassing. Graag 
zouden we biggen uit willen geven als microkrediet aan 
arme boerengezinnen. Deze geven na een worp twee 
biggen terug als betaling. Een zeug werpt gemiddeld 7 
biggen. Daarbij beoogt het project twee banen te creëren, 
voor lokale mensen die op het trainingscentrum zijn 
opgeleid. Kameroen



Thailand

Sinds 1978 werken Kees & Willemijn in Thailand. De 
laatste jaren houden ze kerkdiensten voor 
kankerpatiënten en gevangenen.

In februari 2020 kwamen Kees & Willemijn op verlof. De 
terugreis zou plaatshebben begin juli, maar dit werd na 
zeven gecancelde vluchten januari 2021. 

Het Thaise team heeft enkele bezoeken kunnen doen aan 
patiënten en gevangenissen, maar deze laatste waren 
grotendeels gesloten voor bezoekers. In elke 
samenkomst vonden mensen nieuwe hoop en nieuw 
leven in Jezus Christus. Er zijn in de gevangenissen 
gemeenschappen ontstaan van christenen. 

God
verder

gaat 



Petra & Sousa wonen en werken in Angola. In 2019 trainden zij in 
totaal 29.000 boeren gezinnen in Foundations For Farming. 
Mensen hoorden het Goede Nieuws en kregen de kans om toe te 
werken naar voedselzekerheid.

Afgelopen jaar vond ook mooie ontwikkeling plaats in de strijd 
tegen obstetrische fistula. Bij de bevalling hebben Angolese 
vrouwen namelijk vaak niet de mogelijkheid om in een kraamkliniek 
of ziekenhuis te bevallen, vanwege de te grote reisafstand. Als de 
bevalling te lang duurt, komt de baby in levensgevaar en de 
moeder heeft als gevolg last van ontstekingen en incontinentie. 
Vaak levenslang. Er sterven bovengemiddeld veel baby’s. Petra & 
Sousa hebben samen met de stichting ‘Arvore da Vida’ (Tree of Life) 
een preventieprogramma opgezet. 

In 2020 diende de mogelijkheid zich aan om een stuk land te 
kopen (1020 m2) om daar een trainings- en gezondheidscentrum 
neer te zetten. Het centrum zal ingezet worden voor het opleiden 
van landbouw trainers en gaat dienst doen als als 
gezondheidscentrum voor basis medische zorg.Angola

Farming
Health&Family



Sam & Karin werken beiden sinds 1996 in dorpjes aan de 
voeten van de Himalaya. Als verpleegkundigen zetten ze 
zich in voor mensen die geen of weinig toegang hebben 
tot medische zorg.

Sinds 2015 zijn via dit project tientallen microkredieten 
verstrekt aan mensen die in afgelegen bergdorpjes 
wonen. Ondanks de maatregelen rondom Covid-19 
werden er in 2020 achttien kredieten verstrekt in de vorm 
van een biggetje, kippen of een geit.

De ontvangers van het krediet mesten de dieren vet en 
verkopen ze door, of ze verkopen de eieren van de kip. De 
kredieten worden terugbetaald door bijvoorbeeld het 
teruggeven van twee kippen of het afstaan van een deel 
van de opbrengst bij de verkoop van het dier. Het doel is 
om mensen een opstapje te geven om zichzelf te voorzien 
in eten of inkomen door het verstrekte krediet. India

Microkredieten
maken

verschil



In samenwerking met Compassion Kenia heeft Charity Hands 
30 personen getraind in duurzame landbouw (FFF). Onze 
trainers James & Washington hebben een driedaagse 
training  gegeven. Deze was gepland in voorjaar 2020, maar 
vond vanwege corona beperkingen plaats in het najaar. 
Compassion verzorgde een zadenpakket voor de 30 
deelnemers. 

De deelnemers waren aangenaam verrast door de positieve 
insteek van de trainingen. Gezien hun moeizame en soms 
frustrerende ervaring met het boer-zijn, was dit een 
verademing om op relatief eenvoudige wijze gelijk de 
geleerde theorie toe te passen. De training was precies op 
tijd: vlak voor het regenseizoen zijn alle velden op de juiste 
manier ingezaaid. We zien uit naar de oogst in april 2021!Kenia

Compassion
Charity Hands
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Het projectwerk is in de afgelopen twee jaar enorm 
gegroeid. De organisatie moest meegroeien om dit te 
kunnen managen. Met ondersteuning van een 
vrijwillige boekhouder is een prachtige boekhouding 
op poten gezet. Pieter en Christian hebben een 
training mogen ontvangen in partner-ontwikkeling. 
Partners zijn mensen die samen met ons de schouders 
willen zetten onder Gods plan. Mensen die samen 
toeschouwer zijn van wat God doet en meedenken, 
bidden en geven.

Ons streven is om een flexibele, efficiënte organisatie 
te blijven met een zo laag mogelijke overhead. Kwaliteit 
leveren en een duurzame impact behalen, vraagt 
natuurlijk wel om investering. 

Voor personeelskosten hebben wij een intern 
geoormerkt fonds, zodat 90% van uw giften besteed 
kunnen worden aan het projectwerk.

Achter 
schermen

de

Organisatie



De groei in onze projecten vraagt om meer handen en 
harten die met ons mee willen dragen. Heb je een groot 
netwerk? Expertise? Wil je de handen uit de mouwen 
steken? Bid of geef je graag?

Wij zoeken partners die samen met ons willen 
investeren in Gods Koninkrijk! Dat kan als persoon of als 
organisatie.

Een trouwe partner van ons is de van Mourik Group die 
een fonds heeft opgericht, zodat we personeel kunnen 
aannemen. Een ander voorbeeld is Bouwbedrijf van de 
Vliert. Zij ondersteunen ons bij de opknappen van de 
faciliteiten in Malawi en vergroten van ons netwerk.

In 2021 hopen we een partner-netwerk op te zetten wat 
minimaal twee events per jaar heeft en daarnaast de 
mogelijkheid biedt tot projectbezoek. Organisatie

Groeien
partners

met

Organisatie



Organisatie

Partners
veld

Er is kracht in samenwerking. Hier enkele voorbeelden van samenwerkingen in 2020.

Stand as One Ministry, Canada; samen runnen we een trainingscentrum in Malawi.
Foundations for Farming, Zimbabwe; ontwikkeling handboek voor trainingscentra. 
Agrisim, Nederland; ontwikkelen van Tree of Life app
Compassion, Kenia, trainen van caregivers in Isiolo
Er Op Uit!, Nederland, onderwijs in de kinderclubs in Malawi
Team Up!, Canada, sport en leiderschapsprogramma's in Malawi

 

in het 

https://standasoneministry.com
https://foundationsforfarming.org
https://www.agrisim.com/
http://compassion.nl/
https://kinderwerkeropuit.nl/
https://www.teamup.world/


Financiën

Gedetailleerde baten en lasten, balans, begroting 2021, toelichtingen 
en ANBI toets zijn ter inzage beschikbaar in ons financiële jaarverslag 
2020 (PDF download).

http://charityhands.org/wp-content/uploads/2021/04/Financieel-verslag-2020.pdf
http://charityhands.org/wp-content/uploads/2021/04/Financieel-verslag-2020.pdf


Baten in Euros: Bedrijven Particulier
Scholen/ 
kerken Stichtingen Diverse Totaal

Algemene giften 10,000 27,865 200 500 38,565

Thailand 100 4,250 494 11,172 16,016

India 3,155 400 1,000 4,555
Tree of Life 
Internationaal 44,757 7,254 250 39,017 232 91,510

Tree of Life Kameroen 40,000 5,695 8,200 53,895

Tree of Life Malawi 83,753 5,155 88,908

Kortlopende projecten 2,600 2,600

Microkredieten 500 1,719 2,219

Bankrente 1 1

179,110 55,093 3,944 59,889 233 298,296

Toelichting Baten:
Het aantal bedrijven dat zich betrokken weet en bijdraagt aan onze projecten neemt sneller 
toe dan werd voorzien. Waaruit geconcludeerd mag worden dat het werk van Charity Hands 
door een toenemend aantal sterke schouders gedragen wordt. De stijging van giften van 
particulieren heeft voor een belangrijk deel te maken met een ontvangen legaat van ruim    
€25.000. Als gevolg van Covid-19 maatregelen konden er nauwelijks activiteiten voor kerken 
en particulieren worden georganiseerd. Het gemiddelde van door stichtingen ontvangen 
bijdragen steeg van € 2.000 naar € 6.500. Naast de toegenomen activiteiten m.b.t. 
fondsenwerving heeft dit ook te maken met een enkele bijdrage van € 24.595.

Financiën



Onze missie is samen met onze partners streven naar het 
vergroten van samenredzaamheid voor mensen in armoede. 
Hoe willen we dit bereiken in de komende 3 jaar?

1) Onze aanpak doorontwikkelen om groei in 
samenredzaamheid binnen de doelgroep mogelijk te 
maken.

2) Doorbouwen aan een professionele organisatie die  
projecten binnen de doelgroep voldoende kan 
ondersteunen.

3) Uitbouwen van actief betrokken partners in Nederland 
en in de projectlanden, om samen een hoopvolle 
toekomst te creëren voor mensen in armoede. 

Zie voor meer informatie ons beleidsplan 2020 -2023.

Doelen 2021

Vooruitblik

http://charityhands.org/wp-content/uploads/2020/06/Beleidsplan-2020-2023.pdf


Op 22 september 2021 bestaat Charity Hands 15 jaar! 
We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan! 

Charity Hands zal haar naam gaan veranderen in Tree of Life. 
We vinden dat deze naam goed weergeeft waar we voor staan 
en wat we doen. We bouwen hiervoor een nieuwe website.

De Boom van het Leven is in de Bijbel een symbool van Christus. 
Als we eten van de vruchten van de Boom geeft ons dat eeuwig 
leven. Deze realiteit willen we delen met anderen.

Een boom staat ook symbool voor een gelovige. Psalm 1 schrijft 
dat de rechtvaardige is als ‘een boom geplant aan het water’.

Een natuurlijke boom brengt eveneens leven voort. Het houdt 
vruchtbare aarde vast, trekt regens aan en ondersteunt talloze 
andere levensvormen. 

‘Bomen van leven’ willen we aanreiken aan mensen in armoede. 
Niet een tijdelijk eenjarig gewas, maar een gewas wat langdurig 
vrucht zal dragen. Een duurzame, eeuwige oplossing voor 
armoede.

Jubileum



Bedankt voor je aandacht!

Meer weten?
charityhands.org

treeoflife.international

facebook.com/charityhands

foundationsforfarming.org

Contact? Doneren?
info@charityhands.org charityhands.org

https://charityhands.org/
http://www.treeoflife.international
https://www.facebook.com/charityhands/
http://www.foundationsforfarming.org
mailto:info@charityhands.org
https://charityhands.org/wat-kan-ik-doen/geven/

