
�

�1

JAARVERSLAG 2018



�

Stichting New Day Impact is een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, werkend vanuit 
een Christelĳke identiteit. New Day Impact ontwikkelt structureel en duurzaam op het gebied van 
zorg, welzĳn of educatie. We streven ernaar om zelfstandigheid en onafhankelĳkheid te 
bewerkstelligen. Het initiatief ligt bĳ de mensen zelf: lokale organisaties leggen een vraag of 
project aan ons voor. New Day Impact wil graag dat zĳ zoveel mogelĳk hun eigen gaven en 
talenten inzetten en ontwikkelen bĳ het uitvoeren van projecten. 

New Day Impact brengt daarnaast mensen in beweging om op zoek te gaan naar eigen 
mogelijkheden om in actie te komen tegen de nood in de wereld. New Day Impact 
ondersteunt reisinitiatieven die ten doel hebben eigen gaven en talenten in te zetten t.b.v. 
humanitaire hulp, bijv. in de bouw, de gezondheidszorg of het welzijnswerk. Zelf 
daadwerkelijk betrokken zijn heeft veel impact. Het verandert de kijk op de eigen 
leefsituatie en geeft zicht op wat armoede eigenlijk betekent. Het daagt uit om blijvend te 
werken aan bestrijding van onrecht.


In dit jaarverslag blikken we terug op de verschillende (bouw)projecten die we hebben 
gerealiseerd, Family Care, het New Day Care Centre en alle reizen die we hebben 
ondernomen. In dit jaarverslag ook een toelichting op het verwerven van inkomsten en 
tevens een financiële verantwoording. 


Eind 2018 hebben we afscheid genomen van onze grote wijze vriend Markus als 
bestuurslid. Hij stond aan de wieg van NDI, maar gelukkig blijft hij betrokken als vrijwilliger! 


We zijn God ontzettend dankbaar voor het werk wat we in 2018 mochten doen in Albanië 
en Kosovo. We zijn als bestuur heel blij met betrokken vrijwilligers, donateurs en (business) 
partners. Hartelijk dank ook voor jouw bijdrage! 


Namens het bestuur van Stichting New Day 
Impact,


Marijke Veldhoen

Directeur New Day Impact
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“Omdat we zeker 
weten dat we een 
verschil kunnen 
maken voor onze 
medemens in nood in 
Albanië en Kosovo” 
- Paul de Lange, voorzitter 
bestuur New Day Impact 

Bestuur: Astrid, Marianne, Paul en Paul
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Werkgelegenheid 

Geitenboerderij - Peje (Kosovo) 
In oktober 2017 is de opening geweest van een grote geitenboerderij in Peje (Kosovo). Dit 
project kwam tot stand in overleg met geitenboer Esat Kica, pastor Gani Smolica en Rik 
Lubbers die met zijn gezin in Peje woont en werkt namens de GZB (Gereformeerde 
Zendingsbond). Geiten hebben minder grasland nodig dan bijvoorbeeld koeien en kunnen 
de bergen ingaan om daar te grazen. De opbrengst van de boerderij is bestemd voor de 
mensen in nood in en rond de stad. Dit kan door het uitdelen van melk en kaas, maar ook 
door de opbrengst van de verkoop van verschillende producten. Het draaiende houden van 
de geitenboerderij vraagt om inzet van de lokale bevolking. Het biedt aan 2 mensen 
werkgelegenheid.


Bij de start van de geitenboerderij in 2017 waren er 150 geiten onder leiding van geitenboer 
Esat Kica. In de winter van 2017/2018 is het aantal geiten helaas verminderd door een 
geitenziekte. Ook was het lastig voor Esat om een goede herder te vinden die de boerderij 
opgeruimd en productief houdt. Gelukkig is het gelukt om in de zomer van 2018 een goede 
herder te vinden en gaat het goed met de geiten. Ze staan in de winter meer op stal omdat 
veel van hen in blijde verwachting zijn. In het voorjaar van 2019 worden er veel jonge geitjes 
verwacht. In 2018 heeft New Day Impact € 3032,- bijgedragen voor de aankoop van 
voeding voor de geiten gedurende de wintermaanden.


Opknappen van huizen 
New Day Impact stimuleert om de huizen op te knappen en werkt daarmee samen met 
lokale ondernemers en bevolking. Tijdens de reizen van 2018 zijn verschillende huizen 
opgeknapt in Kosovo en in Albanië. van de betreffende huizen en hun buren werkten ook 
mee aan het bouwproject. 
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“Het gaat goed met de 
geiten, allemaal in 
blĳde verwachting.” 
- Rik Lubbers, Kosovo 
Rechts geitenboer Tata en 
Paul de Lange 

“Proud moment that 
Elsa’s biggest worry is 
not ‘the water’ 
anymore”. 
Brad Bundum, NDI 
Businesswise reiziger 
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Ook is er een waterput geïnstalleerd, waar een lokale aannemer voor aan het werk is gezet. 
Voor het gezin van Elsa was het ‘water’ steeds een probleem. Geen eigen toegang tot 
stromend water in de omgeving is iets dat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. We zijn er 
nog niet. Brad Gungum benadrukt dat dit probleem is opgelost, maar er is nog zoveel meer 
te doen is “we need to complete the Rivershore Project so she can go to school and end 
the cycle of her current reality... at least for her. One step at a time, but time is running out 
for a 12 year old girl like Elsa, in her current reality”.


Family Care 

Family Care  
New Day Impact ondersteunt een aantal families in Albanië bij primaire levensbehoeften. 
Deze kleine projecten ontstaan doordat reizigers mensen leren kennen die ze voor een 
bepaalde periode willen ondersteunen. Het gaat om maandelijkse sponsoring: bijvoorbeeld 
voor basisvoorzieningen als boodschappen of schoolspullen. De sponsoring wordt soms 
ook ingezet voor schoolgeld of het volgen van een cursus. De totale donaties voor Family 
Care bedroegen € 14.610,-.


In november 2018 zijn de meeste gezinnen bezocht om ook regelmatig de donateurs van 
Family Care terugkoppeling te kunnen geven van het wel en wee van deze gezinnen. Een 
docentenopleiding is inmiddels afgerond, een studie Engels gaat goed en een 
sportopleiding is gestart. 


Ook is er eind 2018 een waterput gerealiseerd voor een gezin dat geen beschikking had 
over stromend water in de buurt. De kosten zijn gesponsord door een gulle donateur. 


New Day Care Centre   
In 2012 is de bouw van het New Day Care Centre begonnen. In 2018 draait het New Day 
Care Centre alweer voor het 6de jaar met kinderopvang, huiswerkbegeleiding en 
mentoringprojecten. In 2018 is er ook fysiotherapie geweest. Voor het New Day Care Centre 
is er in 2018 totaal € 26.247,- uitgegeven. 


Het New Day Care Centre heeft verschillende activiteiten die gericht zijn op kinderen en 
gezinnen:


• Het Day Care Programma van het New Day Care Centre biedt hen een educatief en 
sociaal programma om zich zo te gaan ontwikkelen in voorbereiding op de schoolgang. 
Kinderen vanaf 3 jaar zijn welkom en er wordt gewerkt met twee verschillende 
leeftijdsgroepen.


• De School Club is een programma voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 
jaar. Er zijn twee groepen, een ochtend en een middag groep. Kinderen uit de 
gemeenschap en kinderen met leerproblemen maken onderdeel uit van deze groep. Het 
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helpt enorm als deze kinderen bij de School Club hun huiswerk maken en hen ook op 
sociaal vlak te prikkelen. Dat gaat door het delen van dromen, vaardigheden aanleren en 
ook plezier maken met elkaar. 


• De English Course is een wekelijks programma en helpt om kinderen voor te bereiden 
op een betere toekomst. Het leren van de Engelse taal is een groot voordeel bij het 
vervolgonderwijs en het vinden van werk als ze ouder worden. 


• Verschillende activiteiten zoals de Summer Camps in de vakanties en Play and Learn in 
het weekend bieden kinderen de kans om spelenderwijs zich verder te ontwikkelen. Ze 
oefenen in sociale vaardigheden en omgang met elkaar. Daarnaast zijn deze activiteiten 
ook direct een opvang voor kinderen die anders weinig mogelijkheden hebben en aan 
hun lot worden overgelaten. 


• Het Women empowerment/mentoring programma richt zich vooral op de moeders van 
de kinderen die naar het Care Centre gaan. De Day Care en andere programma’s zijn een 
mogelijkheid om ook in contact te komen met het gezin. Ook op deze manier kan er een 
helpende hand geboden worden in hun vaak moeilijke thuissituaties. Er zijn regelmatig 
bijeenkomsten en individuele mentoring gesprekken om vrouwen te empoweren. 
Vrouwen in Albanië hebben veelal een ondergeschikte rol.


Summer Camp  
De kinderen uit de Roma gemeenschap die in de Rivershore wonen komen ook af en toe 
naar het Care Centre. Voor hen is het een uur lopen, zo’n 5 kilometer verderop. In de zomer 
zijn er summercamps voor kinderen bij het New Day Care Centre. Dagelijks worden de 
kinderen uit de Rivershore dan opgehaald voor vakantieplezier, zoals sport en spel. Maar 
ook wordt er gewerkt aan rekenen en lezen. New Day Impact heeft in 2018 een bijdrage 
geleverd aan de Summer Camps.
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“We can’t change the 
whole world, but we 
can make a world of 
difference to a child’” 
- Evis Stafa, Director Global 
Care Albania 
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Bouwprogramma’s 

Home Make Over 
Op opknappen van huizen is door de jaren heen steeds een terugkerend thema geweest 
van New Day Impact. We hebben gezien dat een huis als een stevig fundament is om het 
leven weer op te bouwen. We geloven dat dit een belangrijke stap is om uit de armoede te 
komen, de levensstandaard te verbeteren en zicht te krijgen op een betere toekomst. 


In 2018 heeft New Day Impact huizen opgeknapt in de Rivershore (Albanië) en in Kluna 
(Kosovo). Ook hebben we bijgedragen aan het opknappen van een dak van een huisje in 
Darshen (Albanië). De Deeper Delta groep die in de zomer van 2018 op missie reis was, 
heeft bijgedragen aan de reconstructie van deze huizen en heeft ook een kerk geverfd in 
Lushnje. 


New Day Village 
Kosovo is een van de armste landen van Europa, met hoge werkloosheid, vooral onder 
jongeren. Het is een jong land, met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar.


Bij New Day Impact geloven we dat huizen schuilplaatsen zijn, de basis voor een 
welvarende en stabiele samenleving. Een huis biedt hoop aan ontheemde gezinnen en 
creëert een oase van fysieke, emotionele en sociale veiligheid. 


Als onderdeel van een re-integratieproject voor oorlogsslachtoffers bouwde New Day 
Impact, samen met partnerorganisaties en de gemeente Gjakova, zes huizen voor gezinnen 
die tijdens de Kosovo oorlog in 2017 alles zijn kwijtgeraakt. In 2018 heeft New Day Impact 
deze huizen en hun bewoners regelmatig bezocht. 


�7

“Een huis is ook een 
opstap naar de 
wederopbouw van 
levens en het 
levensonderhoud en 
biedt een platform 
voor de lancering van 
bedrĳfjes vanuit huis, 
gaaf om te zien die 
taxi!.” 
- Paul Matla, bestuurslid en 
NDI Businesswise reiziger 
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Dat een huis een opstap is en daarna nieuwe kansen en mogelijkheden biedt, bewijst een 
bewoner van de New Day Village. Hij heeft een rode auto geregeld en runt daarmee zijn 
eigen taxibedrijf. Het is een oude auto en het zijn voor hem lange dagen waarin hij ook veel 
moet wachten op klanten. Omdat de auto zo oud is, durven niet alle klanten lange afstand 
ritten te maken, maar het genereert wel inkomsten voor zijn familie. 


In 2017 heeft New Day Impact € 148.060,- uitgegeven aan de New Day Village en in 2018 
zijn er geen kosten meer gemaakt.


Plannen voor een Care Centre in de Rivershore 
In 2016 heeft Global Care Albania vanuit het New Day Care Centre in Bathore contact 
gekregen met de bewoners van de Rivershore, een stuk grond met illegale huisjes vlakbij 
een rivier die regelmatig overstroomde. De afstand tot het New Day Care Centre is 5 
kilometer en te ver om dagelijks te voet te overbruggen. Om voor deze gemeenschap iets 
te kunnen betekenen zijn onderwijs, coaching en hygiëne de belangrijkste eerste stappen. 
Daarom wil New Day Impact een nieuw Care Centre bouwen in 2019 aan de Rivershore. 


Er is een stuk hoger gelegen grond toegezegd in 2017 door de burgemeester van de wijk 
Kamsa in Tirana. De middelen om de bouw te financieren zijn bij elkaar gebracht door 
allerlei activiteiten te organiseren, zoals het Benefiet Gala en het Golftoernooi. Maar het 
contact met de gemeente ging stroef en er kwamen signalen dat het beloofde stuk grond 
inmiddels aan scholen en kantoren is weggegeven. Tijdens de Businesswise reis van 
oktober 2018 heeft New Day Impact gesprekken gevoerd met de gemeente, de aannemer 
en de directeur van Global Care Albania, Evis Stafa, met een fantastisch resultaat: een stuk 
grond van maar liefst 2033 m2 is uitgetekend en bestemd voor het Care Centre. 


Echter, om de vergunning helemaal rond te krijgen is er veel overleg geweest met Global 
Care Albania, een advocaat en de jurist van de gemeente Kamsa. Helaas is er eind 2018 
nog geen handtekening gezet door de burgemeester en blijft het traject nog spannend.
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“Het effect van het 
Care Centre, dat 
willen we ook voor de 
Roma Community. 
Een veelbelovend 
project.” 
- Olga van de Steene, NDI 
Businesswise reiziger 
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Het team van Global Care Albania is enorm betrokken bij dit project. We zien er ontzettend 
naar uit om straks het Care Centre te mogen bouwen en de families van de Rivershore een 
betere toekomst te geven.


Project Brazilië 
De meeste projecten van New Day Impact bevinden zich in Oost-Europa. Maar we zijn ook 
actief in Brazilië. In 2014 hebben we een bouwproject uitgevoerd voor een kindercentrum 
en in 2018 is de start geweest van een project om de sanitaire voorzieningen voor een 
bejaarde vrouwen- dagopvang in Brazilië op te knappen.


Weduwen en alleenstaande vrouwen in Brazilië zijn kwetsbaar. In de dagopvang van de 
VEM “Viúvas Evangélicas em Missão” (weduwen met een opdracht) komen vrouwen tussen 
de 60 en 90 jaar samen voor activiteiten, een maaltijd, gym en voor hulp bij het invullen van 
formulieren en pensioenzaken. Eenzaamheid wordt zo doorbroken, vrouwen voelen zich 
weer geliefd! 


De VEM wil de kwaliteit van leven verbeteren door middel van sociale activiteiten en 
versterking van hun fysieke, emotionele en geestelijke gezondheid. De VEM organiseert een 
dagopvang voor zo’n 40 dames tussen de 60 en 90 jaar. In Belo Horizonte worden de 
vrouwen ’s morgens opgehaald. Ze drinken gezellig samen koffie, krijgen een maaltijd, 
hebben allerlei activiteiten zoals handenarbeid en bejaardengym en worden indien nodig 
geholpen met allerlei formulieren (bijvoorbeeld om hun pensioen rond te krijgen). Velen zijn 
in de loop der jaren helemaal opgebloeid doordat hun eenzaamheid is doorbroken en ze 
weten dat ze altijd kunnen rekenen op de hulp en begeleiding van de vrijwilligers. 


De dagopvang is belangrijk voor deze vrouwen, echter de huisvesting van de dagopvang 
liet te wensen over. Er was slechts één verouderd toilet aanwezig die niet is aangepast voor 
hulpbehoevenden of rolstoelgebruikers. Met het nieuwe sanitair is het straks ook voor 
rolstoelgebruikers en hulpbehoevenden mogelijk om van het toilet gebruik te maken. 
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“Dit is de enige plaats 
waar ik een omhelzing 
krĳg” 
- linksboven op de foto 



�
De constructie van nieuwe sanitair kost € 5000,-  In 2018 is de eerste betaling van € 2.500,- 
gedaan. We zijn blij dat we nieuwe sanitaire faciliteiten kunt realiseren dankzij de bijdrage 
van een genereus fonds (dat anoniem wenst te blijven).


Reizen met een missie 
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 de projecten van New Day 
Impact en partners. 


Missie reizen 
Ook in 2018 zijn er weer verschillende teams geweest die afgereisd zijn naar Albanië en 
Kosovo. 


Deeper Delta Expeditie 
In maart is er een Expeditie reis geweest met een aantal jongeren van de Deeper Delta 
groep. Het was een verkenningstocht om daarna taken te verdelen en de missie reis van de 
zomer goed voor te bereiden.


Navigators Missie Reis 
De Navigators Studentenvereniging Ede ging met een groep van 14 mensen naar Albanië. 
Ze hebben verschillende programma’s gedraaid, zoals de bekende jongeren-, kinder- en 
vrouwenprogramma’s in Bitaj en Bathore. Ook is er in Bathore geklust en is er een 
hulpmiddel ontwikkeld voor de gehandicapten die hulp krijgen van het New Day Carecenter.
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“NSEde (links boven), 
Dance Mission (rechts 
boven), Deeper Delta 
(onder)" 
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Dance Mission en Veldwerk team 
In mei 2018 vertrok er een missie reis van 15 deelnemers, waarvan 6 jonge meiden. De 
zogenaamde ‘Dance Squad’. Deze groep heeft verschillende dansworkshops 
georganiseerd voor kinderen. Andere deelnemers uit deze missie reis waren onderdeel van 
het veldwerkteam dat de situatie van de bewoners van de Rivershore in kaart heeft 
gebracht. Belangrijk om te weten om welke gezinnen het nu gaat in de Rivershore. Wie 
wonen waar? Is er werk, gaan de kinderen naar school, hoe zijn de primaire 
levensomstandigheden? Er zijn 45 huizen in kaart gebracht, waar 64 mannen, 50 vrouwen 
en 93 kinderen wonen. 


Deeper Delta Missie 
In de zomer van 2018 vertrok de Deeper Delta groep, bestaande uit 23 personen, naar 
Albanië en Kosovo. Het betrof een groep jongeren uit de Evangelische Gemeente Berea uit 
Apeldoorn. Zij hebben 10 dagen met elkaar doorgebracht. en in totaal gingen er 23 
personen mee. Ook verzorgden zij jongeren-, kinder- en vrouwenprogramma’s bij 
verschillende projecten van New Day Impact. 


Eye Do Care reis 
Een bril is in Albanie een luxe die voor veel mensen onbereikbaar is. Scherp zicht speelt een 
belangrijke rol als het gaat om kwaliteit van leven. Het is een voorwaarde voor het volgen 
van onderwijs en het leren lezen en schrijven en voor het uitvoeren van precies werk. Om 
dat bereikbaar te maken voor mensen rondom het New Day Care Centre vertrok er in 
oktober 2018 een groep van 4 medewerkers van Klein Optiek Oogzorgcentrum uit 
Apeldoorn. 


Oogmeetapparatuur en een selectie monturen waren van te voren op transport gezet met 
Hoop voor Albanie. In 2 dagen zijn er ruim 150 oogmetingen gedaan en 60 kant en klare 
lees- en zonnebrillen uitgedeeld. Er zijn 60 monturen uitgezocht en meegenomen naar 

�11

“Een wereld die 
opengaat, dat is waar 
we het voor doen” 
 Johannes Veldhoen, NDI 
business partner en 
eigenaar Klein Optiek 
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Nederland om maatwerkglas in de monturen te zetten. Net voor kerst 2018 zijn deze brillen 
in Albanië aangekomen, waar medewerkers van het New Day Care Centre de brillen met de 
nodige instructie hebben uitgedeeld.


Businesswise reizen 
In april 2018 vond er een Businesswise reis plaats. Hierbij ging een groep businesspartners 
van NDI samen met een aantal bestuursleden richting Albanië en Kosovo om verschillende 
projecten van New Day Impact te bezoeken. Voor Marijke (directeur van New Day Impact) 
en Johannes Veldhoen was dit een eerste kennismaking met Albanië en Kosovo, de 
inwoners, de gezinnen, het Care Centre en het werk van New Day Impact in alle 
verschillende projecten die we met elkaar hebben bezocht. 


Margot Gelsing over de Businesswise reis: “Regelmatig stond het huilen me nader dan het 
lachen vanwege de schijnbaar uitzichtloze situatie van met name de Romameisjes en -
vrouwen hetgeen Wat enorm indruist tegen mijn eigen gevoel van rechtvaardigheid en 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar steeds vaker zag ik wat een beetje financiële 
hulp en echt naar die mensen kijken en luisteren een positieve wending kan geven. 


De deelnemers van de Eye Do Care reis en de businesswise reis van oktober 2018 hebben 
elkaar nog net kunnen spreken in Albanië. De ene groep vertrok en de andere groep 
arriveerde. Indrukwekkend om de verhalen en ervaringen te delen. 


De business wise groep van oktober heeft daarna als eerste de toegezegde grond bekeken 
voor het nieuwe Care Centre bekeken. De verschillende projecten zijn bezocht en er is veel 
aandacht gegeven aan de kinderen met meegebrachte kleinigheden. 


Vrijwilligers 
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 Kosovo 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. In 2018 zijn 
er meer dan 75 vrijwilligers ingezet bij allerlei activiteiten, waarbij ruim 25 vrijwilligers zich 
hebben ingezet voor het 5th New Day Impact International Golf Tournament. Daarnaast 
hebben 44 vrijwilligers deelgenomen aan de vrijwilligersavond -  koken bij Marga’s Kitchen 
en gingen 79 mensen mee op reis.


Kantoormedewerkers 
In 2018 heeft Marijke Veldhoen haar werk als directeur van New Day Impact voortgezet. 


Anna Diderik 
Anna Diderik liep tot en met juni 2018 twee halve dagen stage en organiseerde 
verschillende evenementen en missie reizen. Vanaf juli was Anna Diderik een dag per week 
werkzaam op het kantoor van NDI als vrijwilliger. 
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Jaco van de Vlag 
Daarnaast is in dit jaar de eerste officiële werknemer van New Day Impact aangenomen: 
Jaco van de Vlag. Hij is aangenomen voor 20 uur per week en is in september gestart met 
zijn werkzaamheden 


Jonne Kervel 
In september startte ook Jonne Kervel met zijn stage bij NDI voor een half jaar. Hij 
onderzocht de mogelijkheden om het New Day Carecenter onafhankelijk te maken van New 
Day Impact. De onderzoeksvraag luidde: "What are possible ‘exit-strategies’ fitting within 
the social and political context of Albania for the projects of Global Care Albania that are 
supported by NDI?” Het onderzoek is te vinden op de website van New Day Impact, maar 
de finale opmerkingen zijn als volgt: 


• Albanian history is unique in the world and this still has an impact on Albanian culture. 

• Albanian law and government policy leave room and opportunities for projects like those 

of GCA.

• An ‘exit-strategy’ within the world of NGO’s should rather be an ‘independence strategy’. 

It is a way to achieve financial independence, but this doesn’t mean that the western 
NGO will completely abandon its relationship with the local partner organization. 


• A successful ‘exit-strategy’ is a two-way relationship between the western NGO and its 
local partner. 


• GCA already has incredible passion, and good relationships with both government and 
some businesses. However, this has not (yet) been translated into local financial support. 


• The five points of advice are strong recommendations that should form a solid base for 
GCA to become independent on. 


• The six practical solutions are options that should be discussed with GCA before picking 
the ones that turn out to be most realistic.  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“Het voelt bĳzonder om 
met zoveel betrokken 
businesspartners, 
vrĳwilligers en 
bestuursleden samen 
te werken, zoveel 
inzet en energie!” 
- Marijke Veldhoen, 
Directeur New Day Impact 
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Inkomsten verwerven  
Om het werk van New Day Impact mogelijk te maken, zijn er in 2018 verschillende 
activiteiten georganiseerd. Het geld dat hiermee wordt opgehaald wordt gebruikt om de 
projecten in Albanië en Kosovo te faciliteren. In 2018 worden de opbrengsten voornamelijk 
gebruikt om het Rivershore project mee te financieren.


Voor financiële middelen richt stichting New Day Impact zich op verschillende inkomsten 
bronnen. Ieder jaar worden er kleinere en grotere fondsenwervende activiteiten 
georganiseerd. Ook zijn er inkomsten via particulieren, denk aan collectes en donateurs. 
Een aantal bedrijven zijn als NDI Business Partner betrokken en veel andere bedrijven als 
donateur voor een grote activiteit, zoals het Benefiet Gala. Tot slot ontvangen we subsidies 
vanuit de overheid en vermogensfondsen en organisaties zonder winststreven die een 
donatie hebben gedaan.  


Fondsenwervende activiteiten  

Run4Shore tĳdens de Midwinter Marathon 2018 
Na het succes van de Goatrun in 2017, vond er in 
februari van 2018 de Run4Shore plaats. 34 Sportieve 
NDI vrijwilligers renden mee om geld op te halen voor 
het Rivershore project. Zij lieten zich sponsoren voor de 
marathon en liepen verschillend 8,16 of 25 kilometer. 
Ook dit jaar zorgde restaurant de Bon Vivant weer voor 
heerlijke erwtensoep, koffie en thee, jus d’orange en 
verse broodjes. De verwarmde tent, tafels, ‘kleedkamer’ 
in de tent waren gesponsord door BMMV Verhuur en Bouw. In totaal is er via de renners € 
2947,65 aan opbrengsten binnengekomen voor de bouw van de Rivershore in Albanië.


Royal Polo at the Palace 
Ook de tweede editie van Royal Polo at the Palace was een succes. Op 25 en 26 augustus 
2018 werden alle paarden van stal gehaald voor een spannende polowedstrijd. New Day 
Impact was het goede doel van de veiling. We zijn dankbaar voor de naamsbekendheid 
door Ali en Maaike en zelfs foto’s in de Quote, maar natuurlijk ook voor de opbrengst van € 
20.000,-.


Haringparty 
Een nieuw initiatief van restaurant De Bon Vivant was de haringparty op 22 juni 2018. 
Genieten van Hollands Nieuwe, band London Haze en gezelligheid met elkaar. De 
opbrengst van de loterij en de veiling van het haringvaatje (én een palingvaatje) was 
bestemd voor New Day Impact. Ali en Maaike brachten een toepasselijk ‘chanson de 
poisson’ ten gehore. Een geslaagd event met een opbrengst van maar liefst € 3443,74,-.
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Golftoernooi 
Dit jaar (2018) werd voor de 5de keer een New Day Impact Open Golf Tournament 
georganiseerd. Op 13 september verschenen ruim 100 deelnemers in hun golftenue. Het 
thema ‘Imagine’ sprak tot de verbeelding. De ontvangst werd verzorgd door kleurrijk 
geklede Roma dames. Daarna werd men met de huifkar over de golfbaan naar een 
prachtige stretchtent gebracht met Roma hapjes en drankjes. Naast deze prachtige 
stretchtent was een Rivershore huisje nagebouwd. Een bouwval samengesteld met puin 
van Van Gerrevink en als constructie in elkaar gezet door BMMV Verhuur en Bouw. Plastic 
afval in het gras en een waslijn tussen de bomen. Marianne alias Bukuria ontving de gasten 
en vertelde over haar huisje. Imagine … een droog huis en voldoende voedsel. Imagine … 
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“De nieuwe Haring met 
Ali en Maaike met een 
‘Chanson the 
Poisson" 

“Imagine… een droog 
huis en voldoende 
voedsel, … dat je je 
geen zorgen hoeft te 
maken over je 
veiligheid. Imagine… 
jouw voetstap in de 
Rivershore”  
- Bukuria alias Marianne van 
Veldhuizen, bestuurslid 
New Day Impact 
(linksboven) 



�
dat je je geen zorgen hoeft te maken over je veiligheid. Imagine … jouw voetstap in de 
Rivershore. 


Uiteraard werd er ook heerlijk gegolfd en genoten van het mooie weer. Gouden ballen 
werden door Ali en Maaike verkocht als loten voor een loterij. De opbrengst van de tickets 
en de loterij was € 31.976,42,-  


Overige activiteiten  
Naast grote evenementen zijn er ook kleinere fondsenwervende activiteiten zoals 
presentaties en de inzet van gastvrouwen Ali Azijngleuf en Maaike Maaidorser, goed voor € 
750, in 2018. Tijdens het Drakenbootfestival is New Day Impact het goede doel geweest en 
het festivalterrein met man en macht schoonmaken leverde € 1800,- op. De kledingparty’s 
van New Day Impact zijn inmiddels een begrip aan het worden. In het voor- en najaar 
werden er kledingparty’s georganiseerd met een opbrengst van € 1134,33. Daarnaast zijn er 
nog activiteiten geweest als de ondersteuning bij een jubileumfeest, etc. Al deze overige 
activiteiten leverden in 2018 samen € 45095,37 op. 


NDI Business Partners 
Al jaren is New Day Impact heel blij met een grote achterban van betrokken ondernemers 
die deelnemen aan fondsenwervende activiteiten en een bijdrage leveren aan New Day 
Impact. In de zomer van 2017 hebben elf ondernemers, bij wie het maatschappelijk bewust 
ondernemen hoog in het vaandel staat, zich verbonden aan New Day Impact. Zij vormen de 
NDI Business Partners die voor een periode van 3 jaar een substantieel bedrag sponsoren. 
Daarnaast zijn ze belangrijke gesprekspartners en beiden ze hulp aan in ‘natura’ met 
expertise, diensten en faciliteiten. De sterke namen van onze businesspartners 
ondersteunen de betrouwbaarheid van New Day Impact.


De New Day Impact Business Partners zijn: Bark Verpakkingen, Buvaplan, Caliber, De 
Intrapec Groep, Harbers Trucks, Keus Schoonmaak, Klein Optiek, Laurel Holding, Redon, 
Schotpoort Logistics, Westerink & Partners en Lodiers & Partners.
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Financiële toelichting en verantwoording 2018 

Baten en lasten ten behoeve van de doelstelling 
De totale inkomsten ten behoeve van de doelstelling zijn licht gedaald van € 160.397,- naar 
€ 157.045,-. De inkomsten zijn heel licht afgenomen ten opzichte van vorig jaar doordat een 
evenementen als Colour the World op 2 december 2017 deels in 2017 is gevallen. De 
inkomsten uit giften zijn dit jaar gestegen met 13% (van € 84.348,- in 2016 naar € 95.519,- 
in 2017). 


De ontwikkeling van de inkomsten is in onderstaande grafiek weergegeven.


� 


In het jaar 2018 stond het werven van fondsen centraal voor een nieuw Care Centre in de 
Rivershore. Er is minder uitgegeven aan de bouw van bijvoorbeeld huizen als het New Day 
Care Village centraal in 2017. Er is dit jaar € 10.631,- uitgegeven aan het verbouwen van 
woningen en (aanschaf van ?) andere hulpmiddelen tijdens verschillende missie reizen, 
zoals de Deeper Delta reis. In 2017 is ook het geitenstal project afgerond en in 2018 zijn er 
alleen wat kosten gemaakt voor de wintervoeding:  van € 3032,-.  In totaal heeft de 
geitenstal € 45.319,- gekost. In 2018 is er ook weer een flink bedrag uitgegeven aan het 
ondersteunen van gezinnen in Tirana en Bitaj: € 14.610,-. Daarnaast is in 2018 ook het werk 
van Evis Stava met het New Day Care Center ondersteund. Er is € 26.247,- betaald voor de 
lopende kosten van het centrum. Dit is voor een gedeelte betaald door een gift van € 
12.000,- van de Westlandse tien diaconieën. 


Voor een project in Brazilië om de sanitaire voorzieningen te vervangen is in 2018 € 2500,- 
uitgegeven en is er een subsidie ontvangen van een anoniem fonds van € 5000,-. In 2019 
zal de 2de betaling van € 2500,- volgen om het project in Brazilië af te ronden.
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In 2018 stond in de fondsenwerving de bouw van een community center in de wijk 
Rivershore in Tirana centraal. Hiervoor is met de organisatie van een mooi golftoernooi en 
Royal Polo een bedrag van € 51976,42 opgehaald en toegevoegd aan de reserve voor 
Rivershore. Ook de opbrengst van verschillende kleinschalige evenementen zoals de 
Haringparty zijn toegevoegd aan de reserve van € 72.755,-  in 2017.  De totale reserve 
bedraagt nu in 2018  € 125.600,-.


Kosten beheer, werving en administratie 
De wervingskosten voor bijvoorbeeld het realiseren van drukwerk, het onderhouden van de 
website, het onderhouden van ons netwerk, het realiseren van promotiefilms en aanschaf 
van materialen voor presentaties zijn in 2018 hoger dan in 2017. Ook de administratie- en 
bankkosten zijn hoger in 2018. Dit valt voor een groot gedeelte te verklaren door een 
professionaliseringsslag op het kantoor van New Day Impact vooral op het gebied van 
administratie en bankbeheer (wij betalen sinds 2017 alle bankkosten van geldtransacties 
naar Albanië).


Nieuw in 2018 is de post personeelskosten, doordat we een medewerker voor een klein 
salaris in dienst is gekomen van New Day Impact. Het gaat om een project officer die 
samen met vrijwilligers en de directeur samenwerkt om events en reizen te organiseren en 
communicatie werkzaamheden doet.  


In 2018 zijn er heel wat missie reizen geweest naar Albanië en Kosovo waarbij 
bestuursleden deelnamen aan de reis. De kosten van de reizen door het bestuur zijn door 
hen zelf betaald of gesponsord en daarmee heeft New Day Impact daarvoor geen kosten 
hoeven maken. Het percentage kosten voor beheer, werving en administratie is iets 
verhoogd door personeelskosten, maar met 7.1 % ruimschoots binnen de norm van 10% 
ten opzichte van de baten uit werving.


De kosten voor het aanhouden van het kantoor in Apeldoorn worden volledig ‘om niet’ 
betaald door Reinisol Onroerend Goed BV. Het vrijstellen van Marijke Veldhoen voor het 
werk van New Day Impact wordt volledig ‘om niet’ betaald door De Intrapec Groep BV. 
Deze kosten maken dus 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.
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Balans (zie bijlage 2) 
Het volgende overzicht geeft u inzicht over de bestemmingsreserves conform het besluit 
van het bestuur.


De balans laat zien dat de activa zich beperkt tot liquide middelen, betreffende het 
banksaldo van € 191.604,- dat bestemd is voor de hierboven genoemde toegewezen 
reserves van € 158.464,- met een vrij besteedbaar vermogen van € 33.140,-.
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Bestemmingsreserves 1-1-2018 31-12-2018

Reserve Mission trips (€ 1.127)  € 5.097  

Reserve Project New Day Care Center € 20.000  € 20.003  

Reserve Run Bag2School € 0 € 1813

Reserve Family Care € 0  € 2351  

Reserve Church worker Bitaj € 3.600  € 3.600  

Reserve Rivershore € 72.755  € 125.600  

Reserve Geiten boerderij € 0  € 0  

Totaal bestemmingsreserve  € 95.228   € 158.464  



�
Bijlage 1 - Staat van Baten en Lasten 2018 
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Stichting New Day Impact - Staat van Baten en Lasten 2018

BATEN Boekjaar 2018 Boekjaar 2017
Giften algemeen (incl. netto bijdrage business partners)* € 45.095 € 27.115 

Giften Missie Groepsreizen € 14.982 € 0 
Giften bestemd Day Care center, Bathore € 26.250 (incl. bijdrage 2019) € 32.350 
Giften Family Care € 16.061 € 8.171 
Grote (sport)evenementen € 53.203 € 64.878 
Giften Kosovo bestemd € 0 € 2.175 
Giften Geitenstal € 0 € 15.331 
Giften Rivershore € 1.454 € 10.377 
Overige giften bestemd € 0 € 0 
Totaal baten uit werving € 157.045 € 160.397 

Rentebaten € 47 
Overige baten € 0 € 47 

Totale baten € 157.045 € 160.445 

LASTEN
Project GCA / New Day Care Center € 26.247 € 39.400 
Missie Groepsreizen (projectgelden) € 8.758 € 2.751 
Bathore Family Care € 14.610 € 17.664 
Project Brazilië € 2.500 € 0 
Projecten Kosovo € 0 € 148.060 
Project Geitenstal € 3.032 € 22.581 
Project Rivershore € 0 € 2.500 
Overig € 0 € 0 
Totaal projectuitvoering € 55.147 € 232.957 

Voorlichting en bijeenkomsten   -   € 0 
Totaal overige verstrekte hulp € 0 € 0 

Totaal besteed aan doelstelling € 55.147 € 232.957 

Personeelskosten € 3.435 € 0 
Administratie en bankkosten € 1.975 € 1.429 
Bestuursreizen € 1.444 
Wervingskosten € 3.021 € 4.242 
Vrijwilligerskosten € 2.710 € 240 
Totaal kosten beheer, werving en administratie 7,1% € 11.140 4,6% € 7.355 

Saldo van baten en lasten € 90.758 (€ 79.868)

Dotaties/onttrekking aan bestemmingsreserve (€ 61.362) € 79.971 

Eindresultaat € 29.397 € 104 
NB. Het percentage in blauw geeft de verhouding van de kosten voor beheer en administratie versus de baten uit werving.
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Bijlage 2 - Balans 2018 
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Activa 1/1/18 12/31/18 mutaties

Liquid Middelen
Bank € 102.415 € 164.003 € 61.588 
Bedrijfsspaarrekening € 26.701 € 26.701 € 0 

Vordering geitenboerderij € 900 € 900 

Totaal Activa € 129.116 € 191.604 € 62.488 

Passiva

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves

Reserve Mission trips (€ 1.127) € 3.223 € 2.476 
Reserve Project New Day Care Center € 20.000 € 20.003 € 3 
Reserve Run Bag2School € 0 € 1.813 € 1.813 
Reserve Family Care € 0 € 2.351 € 2.351 
Reserve Church worker Bitaj € 3.600 € 3.600 € 0 
Reserve Geiten boerderij € 0 € 0 € 0 
Reserve Rivershore € 72.755 € 125.600 € 52.844 

Totaal bestemmingsreserve € 95.228 € 156.590 € 59.488 
Nog te betalen kosten € 28.270 

Vrij besteedbaar vermogen € 5.617 € 5.617 € 0 
Eindresultaat 2018 € 29.397 € 29.397 

Totaal vrij besteedbaar vermogen € 5.617 € 35.014 € 29.397 

Totaal Passiva € 129.116 € 191.604 € 62.488 
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