


	 	

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 projecten die we hebben gerealiseerd: bouwprojecten, 
Family Care, activiteiten in het New Day Care Centre en het onderwijsproject Mozaïek, de 
diverse reizen die zijn ondernomen en natuurlijk op het 10-jarig jubileum. In dit jaarverslag 
ook een toelichting op het verwerven van inkomsten en tevens een financiële 
verantwoording. 


In 2019 zijn er twee leden toegevoegd aan het bestuur van Stichting New Day Impact, te 
weten: Marijke Veldhoen en Frits van Triest. Dit was ook het laatste jaar dat Astrid van den 
Bos deel uitmaakte van het bestuur. Op 31 december is zij afgetreden als bestuurslid.


We zijn enorm dankbaar voor het werk dat we in 
2019 mochten doen in Albanië en Kosovo. Dit is 
alleen mogelijk dankzij de grote groep betrokken 
vrijwilligers, donateurs en (business) partners.  
Veel dank voor ieders bijdrage! 


Bestuur Stichting New Day Impact,


Marijke, Paul, Astrid, Paul, Marianne en Frits
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“Daadwerkelĳk 
betrokken zĳn heeft 
veel impact. Het 
verandert de kĳk op 
het leven.” 
- Paul de Lange, voorzitter 
bestuur New Day Impact 
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Werkgelegenheid 

Geitenboerderij - Peje (Kosovo) 
De geitenboerderij is een zelfstandig functionerend project. Het biedt werkgelegenheid aan 
geitenhoeder Tata en Esat. In het voorjaar van 2019 zijn er 70 jonge geitjes geboren. Samen 
met met de geitenhoeder heeft Esat de handen uit de mouwen gestoken en voor goed 
onderhoud van het pand en de grond zorg gedragen. De aanpassingen die zijn gedaan 
hebben ze samen voor elkaar gekregen en ervoor gezorgd dat de kudde er goed bij staat in 
een mooie en gezonde omgeving. Langzamerhand kon door de melk- en vleesproductie 
ook weer wat geld verdiend worden. Schulden werden afbetaald, de herder kon weer 
salaris krijgen. In de zomer werd alvast een voorraad wintervoer aangeschaft zoals hooi en 
concentraatvoer. Op kleine schaal is er melk uitgedeeld aan een aantal gezinnen die dat 
nodig hadden en niet konden betalen. Op dit moment draait de geitenboerderij nagenoeg 
break-even en hopen we op een goed jaar in 2020.


Opknappen van huizen 
New Day Impact stimuleert het opknappen van huizen en werkt daarmee samen met lokale 
ondernemers en bevolking. Ook in 2019 zijn er verschillende huizen opgeknapt in Kosovo 
en Albanië. Hiervoor worden lokale aannemers ingeschakeld, maar ook is een aantal 
bewoners betrokken geweest bij de bouw of verbouw van hun woning, waardoor zij 
inkomsten ontvingen van de aannemer en tevens een stuk scholing in de 
bouwwereld. Meer hierover in het hoofdstuk ‘New Day Housing Project’.


Family Care 

New Day Family Care  
New Day Impact ondersteunt een aantal families in Albanië en Kosovo bij primaire 
levensbehoeften. Deze kleine projecten ontstaan deels doordat reizigers mensen leren 
kennen die ze voor een bepaalde periode willen ondersteunen maar ook omdat onze 
partners een beroep op hulp doen. Het gaat om maandelijkse sponsoring, bijvoorbeeld voor 
basisvoorzieningen als boodschappen, babyvoeding, vervoer van en naar school of voor 
schoolmateriaal. De sponsoring wordt soms ook ingezet voor schoolgeld of het volgen van 
een cursus of studie. Het totaalbedrag aan donaties voor Family Care in 2019 bedraagt 
€11.575,-
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“Mooi om die jonge 
geitjes te zien, fijn dat 
gezinnen met melk 
geholpen konden 
worden.” 
- Marianne van Veldhuizen 



	 	
New Day Care Centre   
Het New Day Care Centre ‘Quendra Dita e Re’ was in 2019 alweer voor het 7de jaar volop 
in gebruik met activiteiten als kinderopvang, huiswerkbegeleiding, mentoringprojecten en 
fysiotherapie. 


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 
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 
worden er summercamps georganiseerd voor kinderen bij het New Day Care Centre. 
Dagelijks worden de kinderen uit de Rivershore opgehaald voor vakantieplezier, zoals sport 
en spel. Maar ook wordt er gewerkt aan rekenen en lezen. New Day Impact heeft in 2019 
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een bijdrage geleverd aan de Summer Camps. Voor het New Day Care Centre is er in 2019 
totaal €22.800,- uitgegeven. 


New Day Housing Project 

Opknappen huizen 
Het 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. 


Om dit te managen hebben bestuursleden Paul en Paul in 2019 een bezoek gebracht aan 
Kosovo en Albanië. Er zijn 27 families bezocht en samen met de pastors Jeton, Berti, Sajmir 
en Mandi en onze lokale netwerkpartners Alma (Bitaj), Evis (Tirana) en Ilia (Dorcas in Korçe) 
is een inventarisatie gemaakt. Met elkaar hebben we gekeken welke families NDI zou 
kunnen helpen hun woning zodanig te verbeteren, dat er leefbare omstandigheden zouden 
ontstaan. Dit heeft geresulteerd in een verbeter-/bouwvoorstel aan het bestuur om een 
aantal families te helpen.


Lushnjë e.o. (Albanië) 
In overleg met pastor Sajmir Brazhdi zijn er 8 families geholpen met het verbouwen van hun 
woningen. Het gaat daarbij om o.a. een nieuw dak, tegels in de woning, aanbouw 
toiletgebouwtje, overkappingen van buitenkeuken, verplaatsing van watertanks ten 
behoeve van water in de woning en nieuwe elektrische aansluitingen. Ook is het bouwen 
van een keuken in de Mozaik Church toegezegd.


Bitaj en Dreng (Albanië) 
Met hulp van pastor Berti Dosti en Alma zijn 4 families geholpen. Er is een woning 
afgebouwd (de fundering stond al), er is een nieuw dak geplaatst, er zijn 16 ramen, kozijnen 
en deuren vervangen, plafonds en elektra is gerepareerd en er zijn vloeren betegeld.


Korçe e.o. (Albanië) 
Door bemiddeling van Ilia Dishnica (Directeur Dorcas Albanië) zijn in de dorpen Verlen, 
Sovjan, Maliq en Qatrom (allen omgeving Korce Albanië) 4 woningen compleet 
gerenoveerd. Muren zijn afgebroken en opnieuw opgebouwd, water en elektra 
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“Huizen, een stevig en 
veilig fundament om 
leven weer op te 
bouwen” 
- Paul Matla 



	 	
voorzieningen aangelegd, badkamers gebouwd, daken en plafonds vervangen en vloeren 
betegeld.


Tirana (Albanië) 
Via Evis Stafa (directeur New Day Care Centre in Bathore Tirana is er voor de familie 
Ukdashi (Edi & Rodina en 5 kinderen) grond aangekocht. Hierop is een compleet nieuwe 
woning neergezet en ingericht. Ook de weg ernaartoe is opnieuw aangelegd, waardoor de 
aangrenzende woningen ook allen weer goed bereikbaar zijn en de familie wordt 
geaccepteerd in hun nieuwe woonomgeving.


Darshen (Albanië) 
Middels contacten van pastor Mandi is het dak van het huis van een familie vervangen.


Gjakove (Kosovo) 
Via pastor Jeton zijn er 2 woningen in Klina en Voljak compleet gerenoveerd. Van aanleg 
riolering en watertank, tot badkamer, keuken, vloeren en plafonds. Ook de daken zijn 
vernieuwd.


Inmiddels zijn alle projecten gerealiseerd en zijn er totaal 21 families (ongeveer 110 
personen) geholpen. Zij kunnen weer veilig wonen, kunnen studeren zonder angst voor 
instortingsgevaar of lekkages of brand door kortsluitingen.  
In totaal is er in 2019 € 52.714,- aan deze bouwprojecten besteed. (Inmiddels is het restant 
van de opdrachten in het eerste kwartaal van 2020 met een totale waarde van € 110.027,- 
afgerond). 

Plannen voor een Care Centre in de Rivershore 
Sommige projecten lopen helemaal zoals van tevoren gehoopt en bedacht. Maar soms gaat 
het ook anders. Zo heeft het Rivershore project in Tirana een heel ander gezicht gekregen.


De Rivershore is een leefgemeenschap van meer dan 50 Egyptische Roma gezinnen aan de 
oever van een rivier in de buurt van de wijk Bathore. In deze wijk is onze partnerorganisatie 
Global Care actief en samen hebben we plannen gemaakt voor de bouw van een 
wijkcentrum voor deze gemeenschap. Een centrum voor trainingen, huiswerkbegeleiding, 
jobcoaching en kinderopvang. Vanaf het begin wilde de gemeente, om niet, alle 
medewerking verlenen en grond ter beschikking stellen voor de bouw. 


Helaas liep het anders. Waar de gemeente eind 2018 nog een stuk grond heeft uitgetekend 
en aangewezen, kwamen er daarna voorwaarden voor samenwerking op tafel. Samen met 
een jurist heeft onze partner Evis Stafa (directeur Global Care Center) steeds naar 
mogelijkheden gezocht, maar bleek het een onhaalbare kaart. Niet zelf kunnen beslissen 
over de aannemer en oncontroleerbare geldstromen maken het onmogelijk. Als alternatief 
zijn we op zoek gegaan naar een geschikt stuk grond dat we zelf zouden kunnen kopen. 
Tijdens de bestuursreis bekeken we grond en spraken we met verschillende partijen. Deze 
zoektocht liep helaas op niets uit. 
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Om meerdere redenen konden we niet anders dan de conclusie trekken dat het nu niet de 
juiste tijd was voor een eigen gebouw. Natuurlijk stopt het proces hiermee niet! 


Evis zelf stelde een alternatief voor: een huurlocatie in de wijk. In samenwerking met Global 
Care Albanië overwegen we een huurlocatie òf gaan op zoek naar een nieuw stuk grond in 
de hoop dat we nog steeds onze doelstellingen voor kinderopvang kunnen realiseren. 


Waar deuren soms worden gesloten opent God weer nieuwe. Voorop staat dat de mensen 
van de Rivershore krijgen waar het allemaal om begonnen is: échte aandacht en 
mogelijkheden om door de programma’s heen kleine stappen te zetten op weg naar een 
betere toekomst! 


Reizen  
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 en Kosovo om daar te werken binnen de projecten van 
New Day Impact en partners. 


Missie reizen 
In 2019 zijn er verschillende teams geweest die zijn afgereisd naar Albanië en Kosovo. 


Seniorenreis februari 
In februari vond er een 6-daagse Seniorenreis plaats, die een rondreis maakte door Albanië.  
Heel bijzonder dat een aantal ouders van bestuursleden mee gingen op reis. Zo konden zij 
met eigen ogen zien waarom hun kinderen hun hart hebben verpand aan dit land. De groep 
heeft verschillende projecten van NDI bezocht en de lokale bevolking ontmoet.


Navigatorreis 
Eind februari stapte een groep van 16 enthousiaste studenten van de Navigators uit Ede in 
het vliegtuig naar Albanië en Kosovo. Ze hebben in deze week kennis gemaakt met de 
bevolking en de cultuur van deze landen. Handen werden uit de mouwen gestoken om de 
bevolking te helpen door middel van programma’s voor kinderen en vrouwen, 
huisbezoeken, het bidden voor de mensen en delen van het woord van God. 


Spring Mission reis 
Eind april tot begin mei is een groep van 16 vrijwilligers naar Albanië afgereisd. Voor het 
eerst dat een NDI vrijwilligersgroep de plaats Korçe heeft bezocht. Nieuw voor ons hier is 
de samenwerking met Stichting Dorcas en Stichting Emanuel. De groep heeft hier onder 
meer kunnen bijdragen aan de ouderen-dagbesteding en naschoolse kinderopvang.


Bestuursreis 
Van 4 t/m 8 mei heeft het bestuur met een delegatie van 7 personen een rondreis door 
Kosovo en Albanië gemaakt. Er zijn nieuwe plekken bezocht, onder andere in het noorden 
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en het zuiden van Albanië. Uiteraard hebben we onze lokale partners opgezocht en de tijd 
genomen om met hen te spreken.  
Ook zijn er verschillende ontmoetingen geweest met lokale (bouw)partners en contacten 
gelegd met burgemeesters. Het was goed om elkaar te leren kennen en ook om mogelijk 
nieuwe projecten te kunnen bekijken.


Businesswise reis 
In oktober 2019 vond er een Businesswise BIG reis plaats. Een groep van 18 reizigers, 
bestaande uit businesspartners van NDI en een aantal bestuursleden, vlogen op Kosovo en 
reisden vervolgens naar Albanië om verschillende projecten van New Day Impact te 
bezoeken.  
De reizigers kwamen schrijnende (woon)situaties tegen en ter plekke is er geld voor een dak 
van een woning in Voljak (Kosovo) bij elkaar gebracht. (zie foto)


Tijdens deze reis zijn er diverse ontmoetingen geweest met plaatselijke burgemeesters en 
natuurlijk heeft de groep ook mooie, bijzondere plekken kunnen bezoeken. En aan goede 
gesprekken ontbreekt het niet op dit soort reizen…


Voortraject VEZ-reis zomer 2020 
Deze zomer zijn we als stichting in contact gekomen met de VEZ, een bruisende kerk in 
Zwolle, die in de zomer van 2020 met een groep van ca 46 jongeren samen met NDI naar 
de Balkan wil reizen. 
In mei was er een eerste kennismaking met 3 vertegenwoordigers vanuit het leidersteam 
van de VEZ. In juli volgde er een korte presentatie van NDI voor de VEZ en in september 
werd er een Collegetour avond gehouden voor de doelgroep van deze kerk. De dagen 
daarna stroomden de aanmeldingen binnen van zeer enthousiaste en gemotiveerde 
jongeren die graag mee op reis gaan. Begin december was er een eerste 
ontmoetingsavond voor alle jongeren en een vertegenwoordiging van NDI in Spankeren.


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 naar de projecten in Albanië en Kosovo 
en vervolgens ‘ambassadeur’ geworden.  
De vrijwilligers helpen mee bij het werk op kantoor, staan met de stand op diverse 
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gelegenheden en verlenen assistentie bij evenementen. In 2019 zijn er meer dan 75 
vrijwilligers ingezet bij uiteenlopende activiteiten, zoals de midwinterrun (Runbag2school), 
de kledingparty’s, het schoonmaken bij het Drakenbootfestival enz.  
Veel van hen woonden ook het 10-jarig jubileumfeest bij dat op 7 december plaats vond. Dit 
feest werd voorbereid door een enthousiast team en alle vrijwilligers zijn uitgenodigd als 
gast voor het Jubileum.


Wij vinden het een mooie gewoonte om jaarlijks een vrijwilligersavond te organiseren, 
waarmee wij hen bedanken voor hun inzet. Op 31 januari werd dit georganiseerd in de 
Wenumse Watermolen waar we genoten van een lekker drankje aan de bar en een 
uitgebreid soepbuffet, veel gezelligheid en een competitie-element met de Pubquiz. 40 
vrijwilligers hebben hieraan deelgenomen.


Er zijn dit jaar 55 personen mee op reis geweest.


Kantoormedewerkers 

Jaco van de Vlag 
Tot april 2019 is Jaco werkzaam geweest op kantoor. Zijn werk bij NDI combineerde hij met 
een andere baan. Vanaf april is hij daar fulltime voor gaan werken. 


Marĳke Veldhoen 
In het voorjaar van 2019 heeft Marijke Veldhoen haar werk als directeur van New Day 
Impact afgebouwd. Vanaf maart heeft zij een nieuwe rol als bestuurslid op zich genomen en 
medio juni had zij haar laatste werkdag op kantoor. Zij is weer aan de slag in het HR-vak.


Rolinka Everaars 
De plek op kantoor die vrijkwam door het vertrek van Marijke heeft Rolinka ingevuld als 
Officemanager. Medio mei is zij voor 1,5 dag per week begonnen en kon deze maand 
worden ingewerkt door Marijke. Vanaf half juni is zij voor 2,5 dag per week aan het werk op 
kantoor. Zij wordt betaald door een van de Businesspartners van NDI.


Anna Diderik 
Anna Diderik is al jaren een bekend gezicht binnen NDI en heeft zich diverse jaren als 
stagiair en vrijwilliger ingezet voor de stichting. Zij organiseerde o.a. verschillende 
evenementen en missie reizen. Per half mei is Anna voor 2 dagen in loondienst gekomen bij 
NDI. In de zomer van 2019 kreeg zij een mooi aanbod om in het ‘dansvak’ aan de slag te 
gaan. Dat had tot gevolg dat Anna per 1 oktober niet meer werkzaam was op kantoor. 


Fĳke Stellingwerf 
Fijke is al jaren onze vormgever. Vanaf 1 oktober zit hij ook vaker op kantoor om diverse 
werkzaamheden op te pakken. Behalve vormgeving helpt hij ook bij het actueel houden van 
de website en ondersteunt hij bij social media.  
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Inkomsten verwerven  
Om het werk van New Day Impact mogelijk te maken, zijn er in 2019 verschillende 
activiteiten georganiseerd. Het geld dat hiermee wordt opgehaald wordt gebruikt om de 
projecten in Albanië en Kosovo te faciliteren.


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


Fondsenwervende activiteiten  

RunBag2school tĳdens de Midwinter Marathon in Apeldoorn, februari 2019. 
Na het succes van de Goatrun in 2017 en de Run4Shore in 2018 is er in 2019 een vervolg 
aan gegeven met de RunBag2school actie. 35 Sportieve NDI-vrijwilligers renden mee om 
geld op te halen voor extra onderwijs voor kinderen die wonen in een Romawijk in Lushnjë, 
Albanië. Zij lieten zich sponsoren voor dit hardloopevent en liepen diverse afstanden. (8, 16 
of 25 kilometer). Er was een leuke samenwerking met de Ronde Tafel, waar we de tent aan 
de Loolaan mee deelden. De Bon Vivant zorgde 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 € 5.251,- aan 
opbrengsten binnengekomen voor het onderwijs voor deze Roma kinderen in Albanië


Schoonmaakwerk Drakenbootfestival 
Tijdens het Drakenbootfestival in Apeldoorn (juni) is New Day Impact het goede doel 
geweest. Met een groep vrijwilligers is het festivalterrein diverse malen per dag 
schoongemaakt en dit leverde totaal € 2.250,- op. 


Kledingparty’s 
De kledingparty’s van New Day Impact zijn inmiddels een begrip geworden. In het voor- en 
najaar werden er kledingparty’s georganiseerd met een opbrengst van totaal € 2.344,-.  


Ali & Maaike 
Naast grote evenementen zijn er ook kleinere fondsenwervende activiteiten zoals 
presentaties en de inzet van gastvrouwen Ali Azijngleuf en Maaike Maaidorser, goed voor   
€ 700,- in 2019. 


10-jarig jubileum 
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Tot slot is er een bedrag van totaal € 7.350,- ontvangen ter gelegenheid van het 10-jarig 
jubileum van stichting NDI op 7 december. Dit bedrag bestaat uit opbrengsten uit verkoop 
van kavels, de jubileum-wijnactie en een gift van het Meisjesweeshuis.


10-jarig jubileum Stichting New Day Impact op 7 december 

Op 7 december was het exact 10 jaar geleden dat Stichting New Day Impact officieel werd 
opgericht. Geweldig om dat 10 jaar later precies op die datum te kunnen vieren met 150 
betrokkenen!  
Een feest van herinneringen, anekdotes, foto’s, filmpjes en muziek. Bijzonder ook om Evis, 
Berti en Rik aan het woord te horen met hun terugblik op ‘Ten years of impact’.


We zijn als bestuur ontzettend dankbaar voor de samenwerking met zoveel fijne mensen. 
Met de inzet van zoveel vrijwilligers. Met mensen die in beweging zijn gekomen voor het 
werk van NDI en mee op reis zijn geweest om aan de slag te gaan en zich in te zetten voor 
de projecten. Met de donateurs en businesspartners die zorgen voor een stabiel fundament 
onder ons werk. Met medewerkers op en buiten het NDI-kantoor die zorgen voor PR, mooie 
schema’s, overzichtelijke financiën en uitgewerkte plannen.


Het feest was mooi, het voelde als een ‘thuiswedstrijd’. Wat werd het weer duidelijk dat 
relaties voor New Day Impact zo belangrijk zijn. Verbinding maken met mensen met wie we 
onze passie kunnen delen. Want uiteindelijk is een feestje mooi maar blijft onze blik gericht 
op de toekomst. Er is nog zoveel te doen: zoveel armoede, slechte huisjes, uitzichtloosheid, 
ziekte, gebrek aan onderwijs, gebrek aan toekomstperspectief. Met elkaar zetten wij onze 
schouders eronder voor misschien wel ‘another ten years’. 


Ter gelegenheid van dit 10-jarig bestaan van New Day Impact is er een jubileum editie 
uitgebracht met daarin 10 verhalen over ‘ten years of impact’. Een prachtige verzameling 
van verhalen van reizigers, businesspartners, bestuursleden en ook van partners uit Albanië 
en Kosovo. 
Alle bezoekers van het jubileumfeest konden een boek meenemen. 
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“10 years of impact, 
ongelofelĳk wat een 
bĳzondere avond!” 
- Paul de Lange 



	 	

 

NDI Business Partners 
Al jaren is New Day Impact heel blij met een mooie groep van betrokken ondernemers die 
deelnemen aan fondsenwervende activiteiten en een bijdrage leveren aan New Day Impact. 
Vanaf de zomer van 2017 heeft een aantal 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 bieden ze hulp in ‘natura’ met 
expertise, diensten en faciliteiten. De sterke namen van onze businesspartners 
ondersteunen de betrouwbaarheid van New Day Impact.


In 2019 bestond de groep van New Day Impact Business Partners uit: Bark Verpakkingen, 
Buvaplan, Klein Optiek, Harbers Trucks, De Intrapec Groep, Keus Schoonmaak, Laurel 
Holding, Schotpoort Logistics, Caliber en Lodiers & Partners.


Ontvangen fondsen  

EO Metterdaad  
In januari is bestuurslid Marianne samen met journalist Matthijs van de EO een aantal dagen 
in Albanië geweest.  EO Metterdaad heeft in maart een actie voor projecten voor Roma’s in 
Oost Europa. Matthijs schrijft in het kader van deze actie een artikel voor de Visie over het 
Rivershoreproject in Tirana. Hij was erg onder de indruk van de leefomstandigheden van de 
Egyptische Roma’s: gebrek aan basisvoorzieningen zoals een warm huis, kleding en 
voedsel. Maar ook problemen als discriminatie, werkloosheid en gebrek aan onderwijs. 
Matthijs was enthousiast over de aanpak van NDI partnerorganisatie Global Care onder de 
bezielende leiding van Evis Stafa. Medio 2019 hebben we een mooie bijdrage van € 5.000,- 
van EO Metterdaad ontvangen. Dit geld is besteed aan het werk onder de Roma’s! 


Stichting Het meisjesweeshuis 
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Dit jaar mochten wij een bijdrage voor educatieve doeleinden van Stichting Het 
meisjesweeshuis in Apeldoorn ontvangen van € 12.500,-. Dit is besteed aan het Global 
Care Centre.
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Financiële toelichting en verantwoording 2019 

Baten en lasten ten behoeve van de doelstelling 
De totale inkomsten ten behoeve van de doelstelling zijn licht gedaald van € 157.045,- naar  
€ 155.313,-. De inkomsten zijn heel licht afgenomen ten opzichte van vorig jaar doordat er 
in 2019 geen grootschalige evenementen zijn georganiseerd. Dit is vrijwel geheel 
gecompenseerd door de gestegen inkomsten uit giften. 


De ontwikkeling van de inkomsten is in onderstaande grafiek weergegeven.


 

In het jaar 2019 stond het werven van fondsen voor het New Day Housing Project centraal. 
Er is in 2019 € 52.714 besteed aan het opknappen van verschillende woningen.  
In 2019 is er een bedrag ad € 12.495,- uitgegeven voor het ondersteunen van gezinnen in 
Tirana en Bitaj (Familycare). Ook is in 2019 het werk van het New Day Care Center in 
Bathore, Tirana (Evis Stafa) weer ondersteund. Er is € 22.800,- bijgedragen aan lopende 
kosten van het centrum. Dit is voor een gedeelte betaald dankzij een gift van € 12.500,- van 
Stichting het Meisjesweeshuis uit Apeldoorn. 


Zoals eerder vermeld zijn de plannen voor een community center in de Rivershore 
veranderd. Na toezeggingen van de gemeente, tekeningen en contracten zijn de 
onderhandelingen toch afgebroken omdat er niet realistische eisen aan NDI werden 
gesteld. Ook de zoektocht naar nieuwe grond of een eventuele huurlocatie heeft nog geen 
resultaat opgeleverd.


Natuurlijk blijven we onze gezamenlijke doelstelling voor dit project nastreven en willen we 
de ongeveer 50 gezinnen uit de Rivershore helpen. In deze uitzonderlijke situatie hebben 
we als NDI ook nagedacht over de funding van dit project. We willen geen grote 
tegoeden op de bank hebben staan terwijl wij de mensen die het betreft ook anders kunnen 
helpen. Alleen om die reden is dan ook besloten en gecommuniceerd dat we de reserve 
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voor dit project hebben aangepast. Vijftigduizend euro is van het Rivershore project in het 
New Day Housing project gestopt en mede daardoor hebben we heel veel mensen een 
beter thuis kunnen geven. Er is nu nog een reserve van € 75.000,- voor het community 
center in de Rivershore waarmee we kunnen voldoen aan onze doelstelling. 


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 2019 lager dan in 2018. De administratie- en 
bankkosten zijn iets hoger in 2019. Eind 2018 is er een medewerker voor een klein salaris in 
dienst gekomen van New Day Impact. Dit is voortgezet in 2019 (tot en met september). De 
personeelskosten zijn hierdoor in 2019 verder toegenomen. Het gaat om een project officer 
die samen met vrijwilligers en de directeur / projectmanager op kantoor samenwerkte om 
events en reizen te organiseren en communicatie werkzaamheden te doen.  


In 2019 zijn er verschillende missie reizen naar Albanië en Kosovo geweest, waaraan ook 
bestuursleden deelnamen. De kosten van deze reizen zijn door hen zelf betaald of 
gesponsord. In 2019 heeft het bestuur ook samen een bestuursreis gemaakt. De reiskosten 
hiervoor zijn door New Day Impact betaald. De overige kosten van deze reis zijn door de 
bestuursleden zelf bekostigd.  


Het percentage kosten voor beheer, werving en administratie is wederom iets verhoogd 
door personeelskosten, maar blijft met 9.1 % 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 en later 
Rolinka Everaars 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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Bijlage 1: Staat van baten en lasten 

 

Stichting New Day Impact - Staat van Baten en Lasten 2019

BATEN

Giften algemeen (incl. netto bijdrage business partners) € 48.457 € 45.095
Giften Missie Groepsreizen € 44.537 € 14.982
Giften bestemd Day Care center, Bathore € 12.500 € 26.250
Giften Family Care € 11.575 € 16.061
Grote (sport)evenementen € 1.952 € 53.203
Giften Kosovo bestemd € 0 € 0
Giften New Day Housing € 34.792 € 0
Giften Rivershore € 1.500 € 1.454
Overige giften bestemd € 0 € 0
Totaal baten uit werving € 155.313 € 157.045

Totale baten € 155.313 € 157.045

LASTEN

Project GCA / New Day Care Center € 22.800 € 26.247
Missie Groepsreizen (projectgelden) € 45.312 € 8.758
Family Care (Bathore, Lushnje en Gjakova) € 12.495 € 14.610
Project Brazilie € 0 € 2.500
Projecten Kosovo € 0 € 0
Projecten Lushnje € 2.500 € 0
Project Geitenstal € 0 € 3.032
Project Rivershore € 4.523 € 0
Project New Day Housing € 52.714 € 0
Totaal projectuitvoering € 140.344 € 55.147

Totaal besteed aan doelstelling € 140.344 € 55.147

Personeelskosten € 5.770 € 3.435
Administratie en bankkosten € 2.290 € 1.975
Bestuursreizen € 2.121
Wervingskosten € 1.363 € 3.021
Vrijwilligerskosten € 2.570 € 2.710
Totaal kosten beheer, werving en administratie 9,1% € 14.114 7,1% € 11.140

Saldo van baten en lasten € 855 € 90.758

Dotaties/ontrekking aan bestemmingsreserve € 2.374 € 79.971

Eindresultaat € 3.229 € 170.729

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

Boekjaar 2019 Boekjaar 2018

                          

 Jaarverslag 2019 Stichting New Day Impact	 	 17



	 	
Bijlage 2: Balans 
Het volgende overzicht geeft inzicht in de bestemmingsreserves conform het besluit van het 
bestuur.


De balans laat zien dat de activa zich met name beperkt tot liquide middelen, betreffende 
het banksaldo van € 191.559,- dat bestemd is voor de hieronder genoemde toegewezen 
reserves van € 154.216,- met een vrij besteedbaar vermogen van € 38.243,-.


Stichting New Day Impact - Balans 2019

Activa 1-1-2019 31-12-2019  

       

Liquid Middelen      

Bank  €164.003 € 164.858  

Bedrijfsspaarrekening € 26.701 € 26.701  

Vordering geitenboerderij € 900 € 900  

       

Totaal Activa   € 191.604   € 192.459  

       

Passiva      

Eigen vermogen      

Bestemmingsreserves      

Reserve Mission trips € 3.223 € 2.448  

Reserve Project New Day Care Center € 20.003 € 20.000  

Reserve Run Bag2School € 1.813 € 1.737  

Reserve Family Care € 2.351 € 1.431  

Reserve Church worker Bitaj € 3.600 € 3.600  

Reserve New Day Housing Project € 0 € 50.000  

Reserve Rivershore € 125.600 € 75.000  

Totaal bestemmingsreserve   € 156.590   € 154.216  

       

Vrij besteedbaar vermogen € 35.014 € 35.014  

Eindresultaat 2018   € 3.229  

Totaal vrij besteedbaar vermogen   € 35.014   € 38.243  

       

Totaal Passiva   € 191.604   € 192.459  
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