
Uitkomsten verrichte werkzaamheden jaarcijfers 2017 Stichting “Nieuwe Horizon”. 
Complete jaarstukken 2017 kunt u vinden op www.nieuwehorizon.nl.

De door ons verrichte werkzaamheden leiden tot de volgende bevindingen:
1. Wij hebben (steekproefsgewijs) vastgesteld dat de in de balans per 31 december 2017 voorkomende posten 

overeenstemmen met de hieraan ten grondslag liggende bescheiden en documenten als ook met de ge-
voerde boekhouding.

 
2. Wij hebben vastgesteld dat de (spreadsheet) totalen, zoals blijkt uit de administratie, zijn overgenomen in  
 het (exploitatie) overzicht 2017, ook zijn de overige posten, zoals overlopende posten en afschrijvingen e.d.  
 (voor zover van toepassing) verwerkt in dit  overzicht.

3. De gebruikelijke grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gehanteerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn gaarne bereid de inhoud van deze 
rapportage verder toe te lichten.

Hoogachtend,
Verax Accountants B.V.

Jaarcijfers 2017

Stichting Nieuwe Horizon is bij de KvK geregistreerd onder 
nummer 410 42 620 en is door de Belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (www.ANBI.nl).

Tienerproject:
Tienerzwangerschappen vormen een groot probleem in Zuid-Afrika en het 
township Asbury is daarop geen uitzondering. Grote aantallen meisjes in de leef-
tijdsgroep van 12 tot 18 jaar raken - meestal ongewild - in verwachting. Omdat zij 
zelf nog kinderen zijn en weinig tot geen opvoedkundige ondersteuning hebben 
gekregen van hun ouders, komen zij voor een welhaast onmogelijke taak te 
staan tijdens hun zwangerschapsperiode en na de geboorte van hun kind.

“een gezonde 
leefwijze zonder drank 
en drugs, lichamelijke 
verzorging van 
moeder en kind.”

De beheerders Jannie en Selestien Mo-
ses, die werkzaam zijn voor onze stich-
ting, proberen de (aanstaande) jonge 
moeders voor te bereiden op hun nieu-
we - vaak problematische situatie, waar-
in zij komen te verkeren. Tijdens weke-
lijkse bijeenkomsten wordt aandacht 
besteed 

aan onder andere: en gezonde leefwijze 
zonder drank en drugs, lichamelijke ver-
zorging van moeder en kind.
Ook geloofsondersteuning wordt ge-
geven door middel van verhalen uit het 
Bijbels Dagboek. Via CLF een Internatio-
nale stichting, die actief is op het gebied 
van sociale en maatschappelijke ontspo-
ringen (drugs, alcohol, tienerzwanger
schappen,etc) ontvangt Sanja regel-
matig foldermateriaal, dat voorlichting 
geeft op eerder genoemde terreinen. 
Selestien Moses organiseert wekelijks 
bijeenkomsten voor tienermeisjes. Som-
mige van hen zijn in verwachting of heb-
ben al een baby. Selestien helpt deze 
meisjes en de ouders om de moeilijke 
situatie waarin grootmoeder, moeder en 
kind komen te verkeren, aan te kunnen. 
Ook krijgen zij een “Topbox”, een grote 
doos gevuld met babymaterialen, ver-
zorgingsproducten en andere eerste

behoefte-artikelen. De PKN-kerk van 
Katwijk aan de Rijn omarmt dit nieuwe 
project en doneert een mooi bedrag om 
Selestien te helpen !

Sanja van de Sande.

Telefoon: 035-5445665 | Email: info@nieuwehorizon.nl | www.nieuwehorizon.nl

Het eerste jaar met de 
Jakes Gerwelschool

Drie leerlingen worden bevorderd naar 
graad 10. Eén leerling blijft zitten en moet 
graad  9 dus overdoen. De overige 6 leer-
lingen hebben zwakke tot zeer zwakke 
resultaten behaald en kunnen niet be-
vorderd worden naar de reguliere graad 
10. Zij gaan in het nieuwe jaar verder in 
de z.g. Vaardigheidsklas (te vergelijken 
met ambachtsonderwijs). Wat deze 6 
leerlingen betreft: Natuurlijk hoeft niet 
iedereen de theoretische leergang te 
volgen. Niet iedereen heeft daarvoor de 
capaciteiten en/of de motivatie en een 
degelijke technische opleiding is zeker 
geen slechte zaak, want

  

Wat voor ons wél teleurstellend is, is het 
gebrek aan inzet wat 7 van de 10 leerlin-
gen getoond hebben. Slechts enkelen 
waren bereid om de huiswerkbegelei-
ding na de reguliere lestijd bij te wonen. 
Voor een deel is dit te wijten aan de on-
willigheid van de taxichauffeur, die er 
een eigen agenda op na hield. Eén 

leerling is halverwege het jaar uit het project 
gehaald vanwege herhaaldelijke ordever-
storingen in de taxi, in de klas en vanwege 
onbeschoft gedrag tegenover leerkrachten 
en ander personeel. Een tweede leerling 
spijbelde – ondanks waarschuwingen – zo 
vaak, dat we ook hem uit het project moes-
ten verwijderen. (Hun plaatsen zijn intussen 
opgevuld met twee nieuwe leerlingen).

Het komend schooljaar:

BESLUIT 1 

Het contract met het taxibedrijf wordt niet 
verlengd. Nu “onze eigen” Jannie Moses de 
beschikking heeft over een personenbus-
je, gaat hij het leerlingenvervoer uitvoeren. 
(Lees meer in oranje kader op volgende pa-
gina).

BESLUIT 2

Alle leerlingen gaan het komend schooljaar 
– verplicht – de huiswerkbegeleiding bijwo-
nen. Evaluatie volgt telkens aan het einde 
van elk trimester en wie geen of onvoldoen-
de begeleiding gevolgd heeft, gaat uit het 
project. 

BESLUIT 3 

Wij hebben het eerste jaar regelmatig 
contact gehad met de schooldirectie, 
maar ook met de ouders en de leerlin-
gen zelf. Dat zullen wij zeker ook in 2019 
weer doen. Jannie Moses kent de leer-
lingen en hun ouders heel goed en zal 
zonodig ook bijsturen, ingeval dit nodig 
is. Conclusie: Het eerste jaar was voor de 
school, maar ook voor ons nieuw, met 
vele uitdagingen. Er waren positieve en 
minder positieve ervaringen en wij zul-
len er alles aan doen om 2019 een tevre-
denstellend schooljaar te laten zijn!

Leo & Sanja van de Sande. 
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“Zuid-Afrika heeft een 
schreeuwend tekort aan 
technici op alle gebieden.” 

In de Nieuwsbrieven van januari en juli 2018 schreven we al over de 
plaatsing van tien leerlingen uit Ashbury op de Jakes Gerwelschool in 
Bonnievale. In januari 2018 ging hun studiejaar in graad 9 (15 jarigen) van start 
en op 12 december werd het schooljaar afgesloten met de uitslag van het 
overgangsexamen. Die uitslag laat een wisselend resultaat zien.



Enige maanden geleden las ik een oproep voor een nieuwe pen-
ningmeester van de Stichting  Nieuwe Horizon . Mijn interesse 
werd gewekt en vervolgens zocht ik contact met de secretaresse. 
Zij wist mij op een enthousiaste wijze uit te leggen wat de werk-
zaamheden van de stichting inhouden. Door haar enthousiasme 
werd ik aangestoken. Na nog een verkennend gesprek met haar 
en de voorzitter heb ik besloten om penningmeester te worden 
van de stichting. Mijn naam is Gerard Doggen en ik ben getrouwd 
met Elly en we wonen in Heerde. Samen hebben we drie zonen 
welke uitwonend zijn. Ik ben werkzaam voor een onderdeel van 
het Ministerie van Economische Zaken welke o.a. belast is met de 
uitvoering van diverse subsidieregelingen. Daarnaast heb ik de 
afgelopen jaren diverse bestuurlijke functies verricht o.a. binnen 
onze kerk en voor de vereniging Zonnebloem. Graag wil ik op deze 
manier nu een steentje bijdragen in de ondersteuning van de 
kansarmen in Montagu.

Gerard Doggen, Penningmeester

Bedankt Christie Sanders
Velen van u zullen niet weten wie Christie is. Zij is de vrouw die elke maand de automatische incasso’s verzorgde. Iemand die 
op de achtergrond haar werk deed. Christie heeft vrijwel vanaf het begin van de werkzaamheden van de Stichting deze taak 
op zich genomen. Nu wij, tot onze grote vreugde,  een nieuwe penningmeester hebben gevonden, wil zij haar taak graag aan 
hem overdragen. Vanaf begin 2019 zal Gerard Doggen de incasso’s verzorgen. Hij zal zich in deze Nieuwbrief aan u voorstellen.

Namens het bestuur,
Ricky Lentink-Berghuis, Secretaris

Mijn voorganger Theo de Kok schreef in 
één van de vorig nieuwsbrieven over gro-
te betrokkenheid van de bestuursleden. 
Leo van de Sande, bestuurslid, die samen 
met zijn vrouw Sanja in Montagu woont 
dicht bij het centrum van al het werk en 
activiteiten. Vaak onze man op locatie die 
de “vinger aan de pols” houdt. Ricky Len-
tink-Berghuis, secretaresse, betrokken, 
accuraat en deels ook woonachtig sa-
men met haar man Willem in Montagu. 

Nu bijna een een jaar in functie als voor-
zitter constateer ik coöperatieve samen-
werking tussen bestuur en partners ter 
plekke. Zeker geldt dat ook voor Jannie 
en Selestien Moses, onze stakeholders. In 
samenwerking en overleg worden er re-
sultaten geboekt. Jannie Moses heeft in 
deze nieuwsbrief een lezenswaardige bij-

drage geleverd, waarin zij ook de plannen 
voor 2019 voorstellen. Lokaal worden er 
projecten en activiteiten georganiseerd 
voor kinderen, jongeren en ouderen.

Verder wil ik op deze plek Gerard Dog-
gen als nieuwe penningmeester harte-
lijk welkom heten. Fijn dat er toch altijd 
weer mensen opstaan die op vrijwillige 
basis hun capaciteiten willen inzetten 
voor onze medemens. Dank aan Christie 
Sanders die jaren achtereen op de ach-
tergrond de administratieve handelin-
gen verzorgde. Veel dank voor je inzet en 
werk van de afgelopen jaren.

en dan nog iets …
Nu ik wat meer inzichten heb in het “rei-
len en zeilen” van de stichting mag ik ge-
lukkig constateren dat elke euro die de 

stichting binnenkreeg, ook op de daar-
voor bedoelde plek terecht is gekomen. 
Dat is een fijne en tegelijk gerustellende 
constatering. Stichting Nieuwe Horizon 
kan al haar werkzaamheden en projec-
ten alleen maar uitvoeren dankzij bijdra-
gen van haar donateurs en sponsoren. 
Van harte dank daarvoor …

Alleen met uw bijdrage kan stichting 
Nieuwe Horizon een blijvende bijdrage 
leveren aan groepen mensen die dat 
goed kunnen gebruiken. En daarmee iets 
aan de ontwikkeling van mens en land 
toevoegen. ‘Nieuwe Horizon’: een naam 
die uitnodigt om te blijven vernieuwen. 
daar gaan we voor!

Herman Bade
Voorzitter

‘NieuweHorizon’: 
Daarom doen we wat we doen!

Gerard Doggen 
nieuwe penningmeester

Voorstelling van 2019 
beplanning aangaande projekte.
Goeie dag Bestuur en almal in Holland.
Laat my eerstens toe om baie dankie te se aan die bestuur, wat besluit het om vir ek en Selestien en my gesin te help. 
Dankie dat julle daar is vir ons kleine besigheid en hoe wonderlik bly voel ons om net te kan sien dat alles wat ons insit 
en ingesit het vir al die jare, dat julle dit nie mis gekyk het nie. Ek onthou broer Freek se geselsie in ons huis en hy sê: 
Jannie en Selestien, ons wil julle graag eendag op julle eie bene sien staan om ‘n lewensbestaan te maak. 
Ek weet beslis is broer Freek so bly daar waar hy is en mag hy rus in vrede. 

Kinder-projek: 
Ons gaan beslis minder in die projek het, 
omdat daar weer kinders uitgaan wat 14 
jaar is. Gestremde kinders bly seker in die 
projek.

Opleiding: 
Ons sal Opleiding en Informasie gee 
en kennis oordra. Een 
groot verandering wat 
ons wil maak is dat ons 
mense wil opneem in 
ons  besigheid: Décor 
en Catering en hulle 
leer. Ons sal hulle for-
meel opneem en regis-
treer met alle besonder-
hede en deurgee. Ons doen al reeds met 
vele jongmense, maar hierdie keer wil 
ons dit as projek aanbring. Aan die einde 
van die jaar kan hierdie kinders hulle eie 
ding by die huis doen of met familie ge-
leenthede as ook kleine events wat hulle 

kan bekostig om te doen. So verdien hulle 
ook iets tydens opleiding. Streng maat-
reels sal getref word.

Pensioenaris projek: 
Ons sal beslis aangaan. Huidiglik is daar 
so 20 aktiewe lede wat altyd opdag. Ons 
werk hard om ons ouer mense te help, 

te leer en vir hulle 
goed te laat voel. 
Die voedsel wat 
ons gee, help baie 
aangesien baie dalk 
daardie dag nie iets 
het om te eet nie. 
Ons neem hulle 
gereeld uit, want 

dit is mense wat nooit uitkom na plekke 
nie. Hierdie komende 2019 sal ons weer 
so aanpak. Donderdae om 11h00 tot so 
13h00. Dinge sal baie goed vir ons werk 
darem nou, want die bussie sal help in-
dien ons wil uitgaan.

Besigheidsprojek:
Ons sal nuwe inskrywings weer maak vir 
die Naaldwerk en Bakkery en die projek 
van Bou, Houtwerk, computeropleiding 
en Sweis (lassen en solderen). Dit sal wees 
weer vir kinders of persone wat nie werk 
het nie, maar wat verder wil kom in die 
lewe. Ons sal klasse hou vanaf 10h00 tot 
13h00. Ek wil baie graag meer konsentreer 
op ons Jeugd om Leierskap te ontwikkel, 
om verantwoordelikheid aan te leer. Ook 
die Tienerouers en swangerskappe soos 
kry aandag in die Tienerprojek. 
Verhuring: Die verhuring van die NH saal 
gaan baie goed. Ek sorg om die saal in 
’n goeie toestand te hou  en skoonmaak 
daarvan. Selestien laat die aankleding 
van die saal prachtig lyk.
Genoemde sal deel wees van die pro-
gram van 2019. 

Die Uwe,
Jannie en Selestien Moses

“Ons neem hulle 
gereeld uit, want dit 
is mense wat nooit 
uitkom na plekke 
nie.” 

www.nieuwehorizon.nl    

Het vervoer van de kinderen 
naar de Jakes Gerwelschool 
verliep in 2018 niet goed. We 
zijn blij met de overeenkomst 
met Jannie Moses: Hij gaat 
het vervoer in 2019 uitvoeren. 
Nieuwe Horizon heeft hem 
een lening verstrekt om een 
personenbusje aan te kunnen 
schaffen. Dit busje wordt ook 
ingezet voor het cateringwerk 
van Selestien en het vervoer 
van bejaarden.


