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VOORWOORD
In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2020. Het was een bijzonder jaar! In dit jaar heeft
De Bouwsteen namelijk haar werkzaamheden in Suriname definitief afgerond en zijn
ondergetekenden in juli 2020 met hun gezin teruggekeerd naar Nederland. In dit jaarverslag
doen we verslag van deze ontwikkelingen in 2020 en blikken we vooruit naar 2021/2022.
Al jaren zien we hoe betrokken onze sponsors, particulieren en bedrijven bij ons werk zijn. We
voelen ons daardoor gesterkt en gezegend en zijn enorm dankbaar voor deze afgelopen elf jaar
waarin we samen in zoveel levens van drop-outs en vele anderen mochten investeren.
Heel hartelijk dank daarvoor.
We wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag!
Rogier & Willine Andes
Projectleiders De Bouwsteen
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TERUGBLIK 2020
Afronden & opbouwen
Kerst 2019/2020 hebben Rogier & Willine Andes, projectleiders van De Bouwsteen, besloten
terug te keren naar Nederland. In hun nieuwsbrief schreven ze daar het volgende over:
‘We willen jullie zo aan het begin van het nieuwe jaar vertellen dat er voor ons letterlijk een
nieuw seizoen aankomt. We hebben namelijk besloten dat we in juli 2020 na 11 jaar Suriname
terugkeren naar Nederland. Vanaf de zomer tot nu hebben we veel gebeden, gesproken met
verschillende mensen en organisaties en stap voor stap wordt het volgende seizoen duidelijker.’
In het eerste halfjaar van 2020 is er vanuit De Bouwsteen doorgegaan met discipelschap van
veelal jongeren van de straat, voornamelijk school drop-outs. Ze zagen mooie veranderingen
bij deze mensen. Een aantal zijn echt hun leven gaan opbouwen, hebben een vaste baan en
ontvingen ook herstel en genezing door het christelijke geloof. In februari 2020 is een meisje
gedoopt en later, in juni, is er nog een man gedoopt. Daarnaast is er een Alpha-cursus (een
kennismaking met het christelijke geloof) gegeven aan een aantal leerkrachten van een
particuliere basisschool in Suriname. Tijdens het Alpha-weekend is er ook een leerkracht
gedoopt.
Verder is er vanuit De Bouwsteen een sociale vaardigheden cursus gegeven aan mannen in
afkickkliniek De Stem in Suriname. Bijzonder om vanuit de ervaringen van De Bouwsteen met
drop-outs ook deze mannen te kunnen trainen en toerusten. Ook is er vanuit De Bouwsteen
regelmatig christelijk onderwijs gegeven in de penitentiaire inrichting Duisburglaan in
Paramaribo en enkele cellenhuizen op politiebureaus.
Het eerste halfjaar van 2020 stond ook in het teken van afronden en afscheid nemen. Elf jaar
werken en wonen in een land is niet niks. Corona gooide wel roet in het eten, maar uiteindelijk
is er toch op een goede manier afscheid genomen van zovelen die betrokken zijn geweest bij
het werk van De Bouwsteen.
Op 26 juli 2020 is het gezin Andes naar Nederland gevlogen en van juli tot en met december
hebben zij tijd genomen voor re-entry. Tijdens deze re-entry stond re-integratie in Nederland
centraal: hun plek weer vinden in het wonen, leven en werken in Nederland. Uit onderzoek
blijkt dat het belangrijk is daar tijd voor te nemen. Die tijd heeft stichting De Bouwsteen hen
graag gegeven.
Doorstart
Eind december 2020 is besloten om met stichting De Bouwsteen een doorstart te maken in
Nederland: nog steeds gericht om mensen tot herstel en bloei te brengen, maar nu met
evangelisatie (de liefde en goedheid van God uitdelen) en discipelschap (coach- en
leertrajecten die mensen helpen in hun door God bedoelde bestemming te gaan wandelen) als
basis. Naast een actieve rol in evangelisatie en discipelschap richten de activiteiten van de
stichting zich op de toerusting van anderen hierin.
Communicatie
De achterban van stichting De Bouwsteen (donateurs, particulieren en bedrijven) zijn in het
hele proces van afronding, re-entry en doorstart meegenomen door regelmatige mailupdates.
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Een aantal giftgevers hebben aangegeven te stoppen met hun giften aangezien zij sec voor het
werk in Suriname wilden doneren. Die gelden zijn daar ook aan besteed.
Velen zijn blijven geven en hebben ook aangegeven mee te willen gaan in de doorstart van De
Bouwsteen; ook zijn er specifieke giften binnengekomen voor de re-entry periode.
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BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG
Het bestuur bestaat uit leden met verschillende achtergronden. De gemene deler is de passie
voor het helpen van kansarme medemensen door het bieden van training en onderwijs.
Per 31 december 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen:
1. Henk Maas, voorzitter, Amerongen – Eigenaar EMC Performance, founder Maas
Leerfabrieken en stichting WerkEnLeren
2. Wilbert Philippo, secretaris, Haarlem - Directeur en eigenaar InfoTrade en LeaseTrader
3. André Schuurmans, penningmeester, Delft - Intern audit & Risk manager, Kendrion NV
4. Sylvia te Hennepe, lid, Scherpenzeel - Trainer en eigenaar Kumquat Trainingen
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar en kunnen herbenoemd
worden. Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen toegekend. Tevens zijn
geen leningen, voorschotten, garanties en reiskostenvergoedingen verstrekt aan bestuurders.
Het bestuur heeft als taak om op hoofdlijnen te besturen op vier inhoudelijke gebieden:
doelstelling, besteding van de middelen, fondsenwerving en het functioneren van de
organisatie.
Besproken onderwerpen in 2020
Het bestuur heeft in 2020 twee keer vergaderd. Het bestuur heeft primair een
toezichthoudende rol. In de vergaderingen is de afronding van het werk van stichting De
Bouwsteen in Suriname besproken. Alsmede de terugkeer en re-entry van de projectleiders
van stichting De Bouwsteen naar Nederland in juli 2020. Ook is de doorstart van De Bouwsteen
in Nederland besproken. Daarnaast is de financiële rapportage besproken. Het bestuur ziet ook
toe op de uitvoering van het jaarplan.
Henk Maas heeft aangegeven per 1 maart 2021 als voorzitter te stoppen, dus zal er een nieuwe
voorzitter gezocht worden. André Schuurmans, penningmeester, heeft aangegeven ook te
willen stoppen. Hij wil aanblijven tot er een geschikte vervanger gevonden is.
Statuten
Er vond in 2020 geen statutenwijziging plaats.
Directie
De dagelijkse leiding van de organisatie is gedelegeerd aan de projectleiders, Rogier & Willine
Andes. Zij zijn verantwoordelijk voor het leiding geven aan en functioneren van de stichting,
het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, fondsenwerving en public relations, de samenwerking
met partnerorganisaties en het zorg dragen voor regelmatige evaluatie en rapportage aan het
bestuur.
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VOORUITBLIK 2021/2022
Doorstart De Bouwsteen
In de eerste periode van 2020 zal verder uitgewerkt worden hoe de doorstart van stichting De
Bouwsteen in Nederland eruit gaat zien. Er zal een nieuwe naam bedacht worden, statuten
gewijzigd worden, de website zal ook vernieuwd worden. Tevens zullen de organisatie en
werkzaamheden van de vernieuwde Bouwsteen opgetuigd worden.
Tijdens dit hele proces zullen donateurs van De Bouwsteen op de hoogte gehouden worden.
Opbouw werkzaamheden
In 2021/2022 zullen de werkzaamheden van de stichting opgebouwd worden. De focus zal
liggen op evangelisatie en discipelschap ten einde mensen tot herstel en bloei te brengen en
zo beter te gaan functioneren in de maatschappij. Tevens wil de stichting mensen inspireren,
motiveren en activeren, zodat ze in hun door God bedoelde bestemming gaan wandelen in de
kracht van de Heilige Geest en zo het koninkrijk van Jezus zichtbaar maken in hun directe
omgeving.
Dit zal de stichting doen door coaching, training en het zelf uitleven van een levensstijl van
evangelisatie en het opzetten van coach – en leertrajecten (discipelschapsgroepen) zodat
mensen in hun door God bedoelde bestemming gaan wandelen. Daarnaast zal de stichting
individuele christenen, kerken, gemeenten en organisaties trainen en toerusten in het
ontwikkelen van een levensstijl van evangelisatie en discipelschap in de kracht van de Heilige
Geest teneinde hen te bekwamen tot een actief getuigende rol in de samenleving;
De vernieuwde stichting zal geleid worden door Rogier & Willine Andes. Daarnaast zullen zij
een team (van vrijwilligers) gaan bouwen om zo de werkzaamheden gezamenlijk te kunnen
uitvoeren en uitbreiden.
In dit alles is het ook een streven van de stichting om samen te werken met andere organisaties
en stichtingen, in binnen- en buitenland, die soortgelijke doelen nastreven.
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FINANCIEEL VERSLAG
2020 was in financieel opzicht een jaar met meer uitdaging. Doordat er in 2020 al geen
leerwerktrajecten voor drop-outs meer zijn georganiseerd in verband met de definitieve
overdracht van de stichting, is er ook geen adoptie-actie opgezet voor het sponsoren van
deelnemers. Hierdoor zijn in 2020 alle activiteiten die nog wel voortgang vonden, gefinancierd
vanuit de periodiek giften die De Bouwsteen ontvangt voor het bewerkstelligen van haar
doelstellingen. De ontvangen giften waren dit jaar minder dan de werkelijke uitgaven,
waardoor De Bouwsteen verder heeft ingeboet op haar reserves.
Hieronder ziet u de jaarrekening van stichting De Bouwsteen (Nederland).
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JAARREKENING 2020

Balans per 31 december 2020
Cijfers van 2019
ACTIVA

Liquide middelen

4.143

9.738

TOTAAL ACTIVA

4.143

9.738

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

9.738

16.214
-

Resultaat

-

5.595

6.476
4.143

9.738

-

-

4.143

9.738

Overige schulden
Schuld aan de stichting in Suriname

TOTAAL PASSIVA
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Financieel overzicht 2020
Cijfers van 2019
BATEN
Vaste en eenmalige giften
Overige baten

50.047

52.238

-

50.047

52.238

LASTEN
Toelage projectleiders

55.642

58.714

Projectkosten

-

-

Overige kosten

-

-

Resultaat
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COLOFON
Contact
T (0031) 642621489
E info@debouwsteen.org
W www.debouwsteen.org
Postadres
Jac. P. Thijsselaan 63
3903 ED, Veenendaal
Overige gegevens
IBAN Rabobank Nederland: NL48 RABO 0112 1622 31
RSIN: 820281098
Stichting De Bouwsteen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als
algemeen nut beogende instelling. Daardoor zijn giften aan stichting De
Bouwsteen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (in Nederland).
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