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PROJECTEN  
 

DAK K INDERCENTRUM MATERLANDIA BRAZILIË  

Een deel van het bestuur van New Day Impact bezocht in maart projecten van de BEM (Bem 

Estar do Menor: "welzijn voor minderbedeelden") in de Minas Gerais één van de 26 deelstaten 

van Brazilië. De staat is 19 keer zo groot als Nederland en heeft bijna 20 miljoen inwoners. De 

BEM werkt vanuit Sabinópolis, 280 kilometer van de hoofdstad Belo Horizonte, in een gebied 

zo groot als de provincie Utrecht. Ondanks alle berichten over de groei van de economie in 

Brazilië is deze provincie koploper in de toename van armoede. De rijken wonen in de centra 

van de dorpen, de armen vestigen zich op de hellingen en bovenop de heuvels, verstoken van 

schoon drinkwater, elektriciteit, geplaveide straten en een goede afwatering: de 

krottenwijken. Veel mensen hier zijn van het platteland verjaagd door de landeigenaren, of 

hebben een crimineel verleden en zijn ontsnapt aan de sterke hand van de wet in de grote 

steden. De werkeloosheid is er groot en criminaliteit, drugs, overspel, drankmisbruik, 

tienerprostitutie, huiselijk geweld en verkrachtingen zijn aan de orde van de dag... 

K INDERCENTRA 

Momenteel beheert de BEM 7 Kindercentra in verschillende dorpen. Hier worden meer dan 

800 kinderen opgevangen: kansarme kinderen die zonder deze opvang bedelend langs de 

deuren zouden moeten gaan of op straat zouden belanden. Sommige kinderen blijven een 

bepaalde periode, andere vele jaren. In een aantal centra kunnen kinderen tot hun 6de  jaar 

blijven, in andere tot hun 12de jaar. Vijf dagen per week is er opvang en krijgen de kinderen 

dagelijks gezonde voeding en een lekkere douche. Verder wordt er gelet op hun gezondheid 

en hygiëne, ze mogen naar een goede school, krijgen huiswerkhulp en sport en spel. De 

kinderen krijgen zo de gelegenheid om zich te ontwikkelen en daarnaast kunnen de moeders 

op deze manier (ook) aan het werk om inkomsten te verwerven. De leidsters zijn professioneel 

geschoold. Ook zijn er een kinderarts en twee psychologen verbonden aan het Kindercentrum. 

Het kinderdagverblijf "Annie Oving" in 

Materlândia is geopend in 1985 en heeft 

duidelijk meegewerkt aan de ontwikkeling 

en verbetering van het dorp. 120 Kinderen 

van 0-12 jaar worden dagelijks verzorgd in 

de dagopvang.  In het dorp is een levendige, 

maar arme kerkgemeente: de voorganger 

en zijn vrouw zijn zelf als kleine kinderen 

opgevangen in het kindercentrum en 

vertellen graag over wat dit voor hen heeft 

betekend. 

Het dak van het kindercentrum in Materlândia is duidelijk toe aan vervanging, bij voorkeur 

door een metalen dak structuur en metalen platen. Het dak bestaat sinds de start in 1985 uit 

grote asbest golfplaten. Het asbest wordt in de warme maanden heel erg heet en geeft veel te 

veel warmte af aan de ruimte eronder waar de kinderen spelen. Daarnaast zijn de platen 

gebarsten en ze lekken, zodat de kinderen nat worden als het regent. Enkele muren waar het 
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dak op rust moeten opgehoogd worden, zodat het dak schuiner ligt en het water beter weg 

kan lopen. 

New Day Impact is enthousiast over dit project dat bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling 

van kansarme kinderen en jonge tieners. In 2013 werden fondsen geworven voor dit project: 

er was een actie op basisschool het Mozaïek in Vaassen, New Day Impact was het goede doel 

van het Drakenbootfestival en in november deden 53 deelnemers mee aan de New Day Dinner 

Tour. Daarnaast ontving New Day Impact van het Dirk Bos Fonds een donatie van € 5000 en 

van de Dr. Hofsteestichting ook € 5000. Mede dankzij deze giften van vermogensfondsen is 

het benodigde bedrag van € 21.780 voor het nieuwe dak bij elkaar. In juli 2014 wordt het dak, 

tijdens de vakantieperiode, vervangen. 

 

FAMILY CARE BRAZILIË:  EEN  HUIS IN SABINOPOLIS  

Op 23 oktober 2013 tekenden Claudio en 

Floraci de koopovereenkomst van het huis 

waar zij nu met hun zes kinderen in wonen. 

Het huis zal worden verbouwd en uitgebreid 

met o.a. een keuken. Volgens Claudio is met 

dit huis een droom uitgekomen. Tot voor 

kort woonde de familie in een lemen hut in 

dezelfde buurt, op onverhard terrein zonder 

water, toilet en riolering. “God heeft ons 

gezegend met dit huis. Het leven van onze 

familie is veranderd. Dit huis is gelegen in 

een betere omgeving en gemaakt van metselwerk.” New Day Impact heeft dit project 

geadopteerd en kocht het nieuwe huis, samen met partnerorganisatie de BEM. Teamleden 

van het BEM Nova Pousada Community Center zullen als vrijwilligers helpen bij de verbouwing 

van het huis in 2014. De familie levert zelf ook een beperkte financiële bijdrage.   

 

 
BOUW NEW DAY CARECENTRE –  T IRANA ,  ALBANIË  

Vijf jaar geleden kwamen we voor het eerst in aanraking met het geweldige werk van Global 

Care Albania in Bathore, een arme buitenwijk van de hoofdstad Tirana. De wijk Bathore is 

ontstaan doordat mensen uit het noorden van Albanië naar Tirana trokken in de hoop op werk 

en inkomen. Zij kwamen terecht op velden net buiten de stad, eigenden zich een stukje grond 

toe en zetten daar een eenvoudige hut op van planken en plastic. Inmiddels wonen er 

ongeveer 80.000 mensen in Bathore, waarvan een groot aantal nog steeds onder zeer slechte 

omstandigheden. Naast het gebrek aan primaire levensbehoeften is er veel sociale armoede. 

In praktisch alle gezinnen komt geweld voor: fysieke mishandeling, verwaarlozing en misbruik.  
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Evis Stafa, directeur van Global Care 

Albania, is verantwoordelijk voor alle 

activiteiten van Global Care Albania in het 

Qendra Dita e Re: een community centre 

midden in Bathore. Een ontmoetingspunt 

voor vrouwen, jongeren en kinderen. Er 

zijn allerlei wekelijkse activiteiten in dit 

centrum dat op 1 november 2013 werd 

opgeleverd door New Day Impact: 

jongerenclubs, kindergroepen, vrouwen-

gespreksgroepen en mentoringprogram-

ma’s voor vrouwen en jongeren. Daarnaast zijn er summercamps voor kinderen: elke 

zomerdag komen er ongeveer 100 (!) kinderen naar het Qendra Dita e Re (centrum van de 

nieuwe dag) voor een speciaal kinderprogramma met verhalen, liedjes, knutselen en 

spelvormen. Evis werkt met een kleine staf van 3 vrouwen, een sociaal werker en 5 jonge 

kinderwerkers om al deze activiteiten vorm te geven. Naast deze activiteiten is er een 

fysiotherapieprogramma voor kinderen met een beperking uit Bathore.   

Stichting New Day Impact onderzocht hoe we Evis en haar werk konden ondersteunen en haar 

helpen bij het uitwerken van een droom: dagelijkse kinderopvang voor een groep van 30 

kinderen van 3-6 jaar uit de meest kwetsbare gezinnen in Bathore. Deze kinderen gaan nog 

niet naar de basisschool, lopen vaak thuis rond of gaan naar een staatskindergarten waar 

groepen van wel 50 kinderen bij elkaar zitten in veel te kleine ruimtes met leerkrachten die 

ook weer geweld gebruiken om kinderen te corrigeren. De cirkel van geweld kan alleen 

doorbroken worden door kinderen uit deze situatie te halen en op een andere manier te leren 

spelen en samenwerken. Deze droom kwam in vervulling met de opening van het New Day 

Carecentre (Qendra Dita e Re) - een prachtig nieuw gebouw ter vervanging van het oude pand. 

Direct na de opening zijn de activiteiten in het nieuwe centrum van start gegaan en in februari 

2014 start de eerste groep kinderen in de Kinderopvang. Mooi als een droom in vervulling 

gaat! New Day Impact blijft Evis steunen met de salarissen van de kinderwerkers in de 

kinderopvang: 3 jaar lang ondersteuning met € 5000,= 

 

KOEIENPROJECT B ITAJ  

Het koeien project in Bitaj – Albanië, had ook in 

2013 doorgang, samen met onze lokale partner 

de Way of Peace Church. Dit project is een 

onderdeel van de NDI activiteit Family Care. 

Ook in 2013 kregen zeven kansarme families in 

dit boerendorp een koe via New Day Impact. 

Anonieme sponsors en het personeel van 

Intrapec Verpakkingen BV. doneerden elk € 

1000 voor een koe. De afspraak is dat de 

familie pas echt eigenaar wordt als er twee 
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kalfjes zijn geboren. Met deze kalfjes wordt een volgende koe gekocht voor een andere 

familie. Zo blijven de ontvangers beter zorg dragen voor de koe, niet alleen voor zichzelf, maar 

ook voor een andere familie in de toekomst.  

 

REIZEN MET EEN MISSI E  

Een belangrijke doelstelling van stichting NDI is het in beweging brengen van mensen om zelf 

iets te gaan doen voor anderen in nood. Dat kan op allerlei manieren maar ook door als 

vrijwilliger mee te gaan naar Albanië om daar te werken binnen o.a. de projecten van New Day 

Impact. In 2013 zijn er twee volwassen 

missiereizen geweest in de het voorjaar en in de 

herfst. Met twee groepen van vijftien 

volwassenen is een week lang uitvoering gegeven 

aan o.a. klussen in Bathore, zorg voor vrouwen 

van Bathore en Bitaj en kinderprogramma’s. 

Deelnemers betalen hun eigen reis en een 

gedeelte “projectgeld” maar doen daarnaast ook 

altijd een actie om geld in te zamelen voor een 

klusproject. Naast reizen met volwassenen ging 

er in juli 2013 een reis met jongeren naar Albanië, in samenwerking met de Evangelische 

gemeente Berea in Apeldoorn.  

In februari 2013 verzorgde een bestuurslid van New Day Impact een training voor het team in 

Bathore om zo een bijdrage te leveren in de capaciteitsvergroting van de lokale partner. 

 

 

FONDSENWERVING  
Ook in 2013 waren er weer tal van activiteiten in het kader van fondsenwerving.  Een greep 

van de acties: een vrijwilliger liet zijn hoofd kaalscheren t.b.v. een klusproject in februari, NDI 

stond op verschillende vlooienmarkten/kofferbakverkopen, “Gastvrouwen van NDI” Ali en 

Maaike traden op bij verschillende gelegenheden zoals op de Zeeuwse vrouwendag. New Day 

Impact was het goede doel van het Drakenbootfestival 2013 en deed mee met een team 

vrijwilligers aan de race, er was een evenement in Orpheus i.s.m. Up with People met show en 

galadiner, het Mozaïek in Vaassen deed een sponsorloop. Naast allerlei plaatselijke initiatieven 

zijn we blij met de samenwerking met de PKN gemeente in Weesp en de CGK in Middelburg. 

De gemeente in Weesp spaart voor het inzetten van een gemeentewerker in Bitaj en in 

Middelburg wordt volop actie gevoerd voor de bouw van een multifunctioneel centrum 

aldaar. Heel bijzonder dat kerkgemeenten projecten van New Day Impact ondersteunen en 

plaatselijk allerlei acties op touw zetten!  

Het werk van New Day Impact kan niet gebeuren zonder de inzet van heel veel vrijwilligers. 

Vaak zijn zij zelf mee geweest op reis als vrijwilliger bij de projecten in Albanië en zijn daarna 

ambassadeur geworden. Vrijwilligers helpen mee bij het werk op kantoor, staan met de stand 

op allerlei gelegenheden en verlenen assistentie bij evenementen.  
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TOELICHTING BIJ  HET F INANCIEEL  OVERZICHT 2013   

 

Staat van Baten en Lasten (zie bijlage 1) 

1. Baten en lasten ten behoeve van de doelstelling 

De totale inkomsten ten behoeve van de doelstelling is gedaald van € 130.154 naar € 93.209, 

maar de inkomsten uit giften en acties is gestegen met 28%. De daling is met name 

veroorzaakt door de eenmalige subsidie van € 30.000 in 2012 voor het NDCC. Daarnaast heeft 

het jaarlijkse evenement, dit keer een tweetal concerten door Up With People, een mooi 

bedrag opgeleverd van € 20.058 (na aftrek van kosten). De ontwikkeling van de inkomsten is in 

onderstaande grafiek weergegeven. 

 

In het jaar 2013 stond de oplevering van het New Day Care Center (NDCC) centraal. De 

benodigde fondsen voor het project (€ 200.000) zijn door giften in 2011, 2012 en 2013 

ontvangen en het project is, op een klein restbedrag na, betaald. 

Twee vrijwilligers uit Nederland hebben financiële ondersteuning gekregen voor het trainen 

van lokale staf die het NDCC gaat runnen. Dit valt onder de categorie ‘capaciteitsvergroting’ 

dat tot doel heeft lokale mensen op te leiden om zo de projectvoering beter te laten verlopen. 

Voor het dak van Materlândia (Brazilië) is het volledig benodigde bedrag van € 21.708 door 

giften en acties ontvangen en is toegevoegd aan de reserves om in de zomer van 2014 te 

realiseren. Tevens is er een bedrag van € 6.550 ontvangen en besteed voor een huisje in 

Brazilië voor een achtergesteld gezin. 

Voor de bouw van een multifunctioneel centrum in Bitaj en voor het ondersteunen van een 

lokale community worker een totaal bedrag van € 13.074 ontvangen en gereserveerd voor 

uitbetaling in 2014. De plannen voor het multifunctioneel centrum worden begin 2014 

afgerond waarna de bouw kan starten. De community worker wordt vanaf 1 januari 

ondersteund via de lokale partner, Way of Peace Church. Ook is er in 2013 een bedrag van 

€6.600 besteed aan het koeienproject, 7 koeien voor 7 gezinnen. 
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2. Kosten beheer, werving en administratie 

De wervingskosten voor o.a. het realiseren van drukwerk en het onderhouden van de website 

en materialen voor presentaties zijn in 2013 hoger dan in 2012 omdat er meer drukwerk is 

gemaakt voor de verschillende acties. Tevens zijn de reiskosten voor het bestuur gestegen 

voor het oriënterende bezoek aan Brazilië en de opening van het NDCC.  Het percentage 

kosten voor beheer, werving en administratie is met 8% ruimschoots binnen de norm van 10% 

ten opzichte van de baten uit werving. 

De kosten voor het aanhouden van het kantoor aan de Vlijtseweg en het vrijstellen van 

Marianne van Veldhuizen voor het werk van New Day Impact worden volledig ‘om niet’ 

betaald door Intrapec b.v. en maken geen deel uit van de financiële verslaglegging van 

stichting New Day Impact. De stichting maakt daarnaast gebruik van vrijwilligers, waarbij voor 

een aantal activiteiten een vrijwilligers vergoeding wordt uitgekeerd conform de regeling die 

door de fiscus is toegestaan. 

 

Balans (zie bijlage 2) 

Het volgende overzicht geeft het overzicht van deze bestemmingsreserves  conform het 

besluit van het bestuur. 

 

De balans laat zien dat de activa zich beperken tot liquide middelen, betreffende het 

banksaldo van € 41.011 dat bestemd is voor de hierboven genoemde toegewezen reserves 

van € 38.026 en een vrij besteedbaar vermogen van € 2.985. 

 

  

Mutaties toegewezen reserves (bestemde giften en besluit bestuur) 2012 2013 Eindsaldo

Reserve project New Day Care Center 2012 € 121.000 (€ 118.906) € 2.094

Reserve Sport/Mission/Cap.vergroting/koe € 1.501 (€ 351) € 1.150

Reserve projecten Brazilie € 0 € 21.708 € 21.708

Reserve Bitaj Family Care / Mission € 2.000 € 11.074 € 13.074

Totaal toegewezen reserve € 124.501 (€ 86.475) € 38.026
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BIJLAGE 1 
 

 

  

Stichting New Day Impact - Staat van Baten en Lasten

BATEN

Giften algemeen € 23.902 € 14.589

Giften Missie Groepsreizen € 1.097 € 59

Giften bestemd Day Care center, Bathore € 5.710 € 14.098

Giften Bitaj Family Care € 4.330 € 18.111

Giften Bitaj Mission (community center en worker) € 11.594 -           

Giften Bathore Family Care € 2.440 € 1.200

Grote (sport)evenementen* € 43.083 € 56.475

Giften projecten Brazilie € 19.924 -           

Opbrengst dinnertour Brazilie € 1.669 -           

Schoolactie incl. collecte -           € 3.373

Overige giften bestemd € 1.250 € 3.000

Capaciteitsvergroting GCA € 2.385 € 2.522

Totaal baten uit werving € 117.384 € 113.427

Kosten (sport)evenement* (€ 23.025) (€ 13.273)

Resultaat uit werving € 94.359 € 100.154

Partnership HvA project Day Care center, Bathore -           € 30.000

Rentebaten € 800 € 263

Overige baten € 800 € 30.263

Totale baten € 95.159 € 130.417

LASTEN

Project New Day Care Center € 155.329 € 44.000

Bitaj Basisschool en Family Care € 6.950 € 19.150

Ondersteuning diabetes patient -           € 150

Capaciteitsvergroting GCA € 1.985 € 2.172

Bathore family care € 1.355 € 1.487

Project HvA -           € 1.500

Projecten Brazilie € 6.550 -           

Overig € 200 -           

Totaal projectuitvoering € 172.369 € 68.459

Reis- en verblijfskosten projectuitvoering € 275 € 732

Voorlichting en -bijeenkomsten € 600 -           

Totaal overige verstrekte hulp € 875 € 732

Totaal besteed aan doelstelling € 173.243 € 69.191

Administratie en bankkosten € 432 0,4% € 377

Werving en kantoorkosten € 4.944 4,9% € 2.757

Vrijwilligerskosten € 600 0,6% € 269

Reiskosten bestuur € 1.533 1,5% € 945

Totaal kosten beheer en administratie 8,0% € 7.509 4,3% € 4.348

Saldo van baten en lasten (€ 85.593) € 56.877

Dotaties/ontrekking aan bestemmingsreserve € 86.475 (€ 56.201)

Eindresultaat € 882 € 677

NB. Het percentage in blauw  geeft de verhouding van de kosten voor beheer en administratie versus de baten uit w erving.

Boekjaar 2012Boekjaar 2013
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BIJLAGE 2 

 

 

 

 

Stichting New Day Impact - Balans 2013

Activa mutatie

Liquid Middelen

Bank € 76.341 € 39.948 (€ 36.393)

Bedrijfsspaarrekening € 50.263 € 1.063 (€ 49.200)

Kas € 0 € 0 € 0

Totaal Activa € 126.604 € 41.011 (€ 85.593)

Passiva

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

Reserve Sport/Mission/Cap.vergroting/koe € 1.501 € 1.150 (€ 351)

Reserve project New Day Care Center € 121.000 € 2.094 (€ 118.906)

Reserve Bathore Family Care € 0 € 0 € 0

Reserve Bitaj Family Care / Mission € 2.000 € 13.074 € 11.074

Reserve Projecten Brazilie € 0 € 21.708 € 21.708

Totaal bestemmingsreserve € 124.501 € 38.026 (€ 86.475)

Vrij besteedbaar vermogen € 2.103 € 2.103 € 0

Eindresultaat 2013 -            € 882 € 882

Totaal vrij besteedbaar vermogen € 2.103 € 2.985 € 882

Totaal Passiva € 126.604 € 41.011 (€ 85.593)

1-1-2013 31-12-2013


