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WIE WE ZIJN

Missie
De statutaire doelstelling van Stichting Nijlvallei is: “Het 
verbeteren van het leven van individuen en gemeenschappen in 
Egypte. Daarbij wordt vooral aandacht gegeven aan onderwijs, 
voedselverstrekking en medische hulp voor de allerarmsten, dit in 
samenwerking met plaatselijke kerken en christelijke organisaties.”

Diaconie
Het christelijk getuigenis in de wereld kan goed worden 
samengevat met drie kernbegrippen uit het Nieuwe Testament: 
verkondiging, diaconie, en gemeenschap.  Die verkondiging 
is het spreken over het evangelie; diaconie is de dienst van de 
kerk aan mensen in nood; gemeenschap duidt op de eenheid en 
het gemeenschapsleven van de gelovigen in Jezus Christus.  Waar 
deze drie samenkomen, krijgt het evangelie gestalte. 

De focus van het werk van Nijlvallei ligt op het diaconale aspect van 
het christelijke getuigenis, maar dit doen we bovenal  in gemeenschap 
met de kerk in Egypte en gericht op gemeenschappen. 
Hoewel we niet zullen nalaten te getuigen van ons 
geloof in Christus, achten we het verstandiger 
die verkondiging te doen plaatsvinden 
door de kerken in Egypte waarmee we 
samenwerken. Onderschat trouwens niet 
de verkondigende kracht van diaconale 
hulpverlening door de Kerk in Egypte.

Centrale problematiek 
De Kerk in Egypte beschouwt de 
armoede van haar gemeenteleden als 
een van de centrale problemen die het 
hoofd moet worden geboden. Van de 
103 miljoen inwoners van Egypte (2022) 
leeft 31% onder de armoedegrens, 
volgens cijfers van de Wereldbank.  Dit 
geldt ook voor de christenen in het land.  
De armoede onder velen van de overige 
69% is trouwens ook enorm.    
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Je wordt in Egypte geconfronteerd met veel armoede: mensen zonder stromend water of toilet in 
huis, gezondheidsproblemen, geen werk, onderbetaald werk, sociale spanningen, vluchtelingen, 
slecht onderwijs, gebrek aan eten, weinig zorg voor gehandicapten, gevaren voor vrouwen en 
kinderen. De situatie is schrijnend.

Hulp aan onze familieleden in de problemen
De woorden van Jezus in Matteüs 25 hebben voor ons werk centrale betekenis. Jezus zegt tot 
degenen die toegang tot zijn Koninkrijk krijgen:

Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik 
was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben 
ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.Dan 
zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te 
eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling 
gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of 
in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: 
voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij 
gedaan. (Matteüs 25.30-40)

In het gelaat van de hongerige, zieke, verdrukte volgeling van Jezus, zien we 
Jezus Zelf. De gemeenschap van gelovigen in Jezus is Zijn familie. En door 

Hem zijn al die gelovigen dus ook familie van elkaar. Dat is de reden 
waarom we in de kerk elkaar ook aanspreken als ‘broers’ en ‘zussen.’ 
Broeders van Jezus, zijn volgelingen dus, worden gekenmerkt door 
hun zorg voor degenen in hun gezin die in de problemen zitten. 
Dat kan allerlei ellende zijn, zoals armoede, honger en dorst, 
ziekte, vluchteling zijn, of zelfs in de gevangenis terecht komen. 
Christenen wie dit overkomen mogen rekenen op de hulp van hun 
medegelovigen.  Ze mogen rekenen op de hulp van Nijlvallei, voor 
zover we daarvoor de middelen hebben.

Geloof
Bij alle plannen die we maken zij we ons bewust van 

onze afhankelijkheid van de Heere.  We geloven dat 
Hij ons roept tot onze arbeid in Egypte.  Zonder Zijn 
zegen kunnen we niet. Al onze plannenmakerij voor 
de komende jaren moet in dit licht worden gezien. 
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Onze jaarverslagen geven goed aan wat we de afgelopen jaren als Stichting Nijlvallei deden in 
Egypte. Voor die gedetailleerde informatie verwijzen we graag naar die jaarverslagen die op onze 
website www.nijlvallei.nl staan.

Een hand vol thema’s: samenvatting 
Medische hulp: Onze medische projectsteun was in de eerste plaats gericht op Soedanese 
vluchtelingen in Cairo; in toenemende mate hielpen we ook Kopten 

Voedselverstrekking: We gaven jaarlijks duizenden voedselpakketten aan zeer arme Kopten en 
Soedanese vluchtelingen. Daarnaast verzorgden we in zes kerken met Soedanese vluchtelingen eten 
na afloop van hun zondagse dienst.

Onderwijs: We waren verantwoordelijk voor een studieprogramma in de Koptisch-Orthodoxe 
Kerk; we waren ook betrokken bij een opleidingscentrum voor  bijlessen voor kinderen met een 
Anglicaanse Kerk, een project voor alfabetisering van Soedanese vrouwen, en een project voor 
bijlessen en andere training voor kwetsbare meisjes.

Huisvesting: We hielpen incidenteel met de bouw en reparatie van huizen van zeer arme Kopten

Urgente individuele hulp: We kregen regelmatig via kerkleiders het verzoek om zeer arme 
gemeenteleden hulp te bieden.  Dat ging om het betalen van een paar maanden huur, om meubilair, 
om te helpen bij het opzetten van een klein bedrijfje, etc. Het ging altijd om mensen die sociaal-
economisch dreigden te ‘verdrinken.’

Waar we werken
We werkten tot nu toe voornamelijk in de volgende locaties (Voor details hierover verwijzen we naar 
ons Jaarverslag 2021):

Zuid Egypte: Sohag; Oase Fayoum; Qussia en Mair met Anafora 
Cairo:  Ezbet el-Nakhl; Mattareya; Ain Shams; Madinat al-Salam; Kilo4.5  
Giza:  Imbaba; Omraneya  

EERSTE JAREN VAN NIJLVALLEI (2020-2022)
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Relatief ‘gewicht’ van onze projecten 
De afbeelding hiernaast laat het relatieve gewicht van 
onze projecten in 2021 zien, op basis van de directe 
uitgaven voor die projecten.  Onze projecten komen dus 
goed overeen met de missie van de organisatie zoals 
vastgelegd in onze statuten.

Personeel 
We hadden de afgelopen jaren een parttime directeur 
in Nederland (0.5fte), die overigens per 1 september 
2022 in volle dienst is gekomen.  We maakten een 
groei in inkomsten door die ons verheugde; we zijn er 
in korte tijd in geslaagd het vertrouwen van kerken en 
organisaties in Nederland en Egypte te krijgen.  We 
kregen projectsteun van diverse organisaties en kerken, 
en we hebben in Nederland een groeiende achterban 
van particulieren.

In Egypte had ons kantoor in 2022 twee fulltime 
medewerkers, naast een parttime boekhouder.  
(ca. 0.2 fte) en een parttime assistent. (0.3 fte) 

Bestuur
Vanaf onze start in 2019 had Nijlvallei drie bestuursleden. 

Comité van Aanbeveling
Nijlvallei heeft een mooi Comité van Aanbeveling, waarin de breedte van kerkelijk Nederland tot 
uitdrukking komt. 
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Sterke kanten de afgelopen jaren
We waren de afgelopen jaren in staat zinvolle projecten te steunen en die projecten waren 
succesvol.  Hierdoor konden we vele duizenden arme Egyptische christenen en Soedanezen op 
velerlei gebied bijstaan.  We deden dit vooral in samenwerking met kerken in Egypte. Als organisatie 
hebben we veel kennis van en ervaring in Egypte in huis; in Nederland en Egypte beschikken we 
over een uitstekend netwerk van relaties.  We hebben goede, ervaren medewerkers in beide landen

In Nederland hebben we een goed bestuur dat een snelle start van onze organisatie faciliteerde; 
we hadden korte ‘lijntjes van communicatie’ in Nederland en Egypte, waardoor we als organisatie 
wendbaar waren en snel op hulpverzoeken konden inspelen. Onze organisatiekosten bleven 
bescheiden.   We hebben een breed Comité van Aanbeveling dat vertrouwen wekt in het werk dat 
we doen.

Aandachtspunten in verband met beoogde groei
Omdat we als organisatie de komende vier jaar in financieel omvang bijna willen verdubbelen, zien 
we dat sommige sterke kanten ook tegen ons kunnen gaan werken.  We hebben enkele centrale 
aandachtspunten:

• We willen zien of we de relatie tussen bestuur en directeur wat duidelijker en formeler moeten 
voorschrijven.  

• Ook zullen administratie en fondswerving meer gestructureerd worden.

• We zullen ook bezien hoe we de financiële controle in Nederland en Egypte kunnen 
versterken. 

• We zullen de komende jaren moeten werken aan de continuïteit van de organisatie door de 
opvolging van de huidige directeur te gaan regelen.  In dit verband willen we ook ons bestuur 
uitbreiden.  

Oppassen
We blijven als organisatie op onze hoede.  We vertrouwen op God, maar Hij garandeert niet 
dat alles altijd goed of makkelijk gaat.  In Europa hebben we te maken met een oorlog die veel 
onzekerheid teweeg brengt; ook in Nederland wordt economische neergang gevoeld; we hebben 
voortdurend te maken met Nederlandse banken die met argusogen kijken naar geld dat naar 
Egyptische projecten gaat.  

We kunnen er niet van uitgaan dat de huidige omstandigheden in Nederland de komende jaren 
gelijk blijven, en dat kan in ons nadeel werken als stichting Nijlvallei. We gaan uit van voortgaande 

TERUGKIJKEN EN VOORUITZIEN
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groei, maar zullen daar niet op anticiperen door investeringen in meer salariskosten.  We voeren dus 
een voorzichtig financieel beleid.  

Als kleine organisatie met weinig personeel is onze continuïteit kwetsbaar; elke personele 
verandering heeft direct grote invloed. We zullen dus extra zuinig zijn op ons huidige personeel, en 
zoeken naar manieren om de hele administratie en het relatienetwerk zo transparant te maken dat 
in een noodgeval, iemand dat redelijk makkelijk kan overnemen. Voorts zullen we ons de komende 
jaren voorbereiden op een verandering van leiderschap in onze organisatie.

De politieke situatie in het Midden Oosten is altijd enigszins onvoorspelbaar. Dit zou problemen 
op kunnen leveren in de toekomst, hoewel we momenteel te maken hebben met een welwillende 
regering in Egypte. Oplettendheid blijft geboden. 

Er is nog veel te doen
In Egypte is veel te doen. De afgelopen jaren is de armoede niet afgenomen, maar eerder 
toegenomen.  Momenteel is sprake van een acute economische crisis met sterk stijgende prijzen 
voor voedsel.  Ook de lagere middenklasse verarmt.  Vluchtelingen uit Soedan blijven naar Egypte 
stromen.  De behoefte aan de diensten die wij aanbieden neemt toe.

We zijn een bescheiden organisatie wat betreft financiële omvang en we zijn in Nederland nog 
tamelijk onbekend. Dat maakt het in zekere zin makkelijker om op groei in te zetten. We verwachten 
dat als we meer aandacht kunnen besteden aan fondswerving, de groei zal doorzetten.  

In Nederland, en zeker onder christenen, bestaat een goede geef-cultuur, en Egypte kan rekenen op 
de belangstelling van dit christelijke publiek.  Dat gebeurtenissen in Egypte in het algemeen vaak de 
seculiere en christelijke media in Nederland halen, werkt in ons voordeel. 
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We doen prachtig werk in Egypte, en gaan dat in de komende jaren uitbreiden.  De nadruk zal 
liggen op verdieping en versterking van bestaande projecten met de huidige projectpartners, niet 
op het aangaan van nieuwe projecten met nieuwe partners. 

Dit doen we omdat we hiermee onze eigen organisatiekosten beter beperken dan als we met 
nieuwe partners en projecten in zee gaan.  Bovendien denken we dat de impact van ons werk groter 
is door concentratie op de huidige partners en projecten, meer dan als we een groter aantal kleine 
projecten steunen.  

We willen overigens niet a priori nieuwe partnerorganisaties uitsluiten, hoewel kritisch zal worden 
gekeken naar onze eigen capaciteit om dat te begeleiden en om er de fondsen voor te vinden. 

Nijlvallei blijft eraan werken een respectabele stichting te zijn, die op alle terreinen voldoet aan 
de criteria van best practice, zoals in financieel beheer, communicatie, en projectbegeleiding. In 

Nederland hebben we onder kerken en christenen een goede naam voor 
samenwerking in Egypte.  De ANBI-status zal niet ter discussie staan.

Nijlvallei streeft naar een inkomen in 2026 van ca. €570.500. Dit 
betekent dat we uitgaan van een jaarlijkse groei van ca. 15% vanaf 
2021. Dat is een robuuste doelstelling, maar dit is redelijk als we 
kijken naar de cijfers van de afgelopen jaren.  

Van de inkomsten in 2026 zal €395.500 geoormerkt zijn, terwijl we 
€175.000 aan algemene inkomsten verwachten.  De algemene 
inkomsten vormen dus 30% van het totaal van alle inkomsten. In 
2021 was dit 18%.  Algemene inkomsten worden gebruikt voor 
kantoorkosten en waar mogelijk ook voor projectsteun. 

Van het geoormerkte inkomen is in 2026 ongeveer € 35.000 
bestemd voor direct projectmanagement door de eigen 
staf.  

BELEIDSPLAN 2023-2026: SAMENVATTING
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PROJECTDOELEN 2023-2026

De afbeelding hiernaast toont de verhouding tussen onze 
projecten in 2026, op basis van beoogde directe uitgaven voor 
die projecten; dat is niet heel anders dan hoe dit in 2021 was.  
Dit geeft aan dat we wat betreft de aard van onze projecten 
weinig veranderingen beogen.  We volgen hierin onze statutaire 
doelen en we denken dat die nog steeds erg relevant zijn.  

In onderstaand overzicht geven we beoogde uitgaven voor onze 
projecten en kantoren in 2023-2026 weer. 

BEOOGDE 
UITGAVEN  
2023-2026

2023 2024 2025 2026

Voedselhulp € 76,500 € 86,000 € 94,500 € 103,000

Medische hulp € 95,000 € 102,000 € 109,000 € 120,000

Onderwijs € 91,500 € 103,250 € 116,000 € 130,000

Huisreparaties € 20,000 € 22,000 € 24,000 € 26,000

Diversen € 13,500 € 14,500 € 15,500 € 16,500

Kantoor Egypte € 36,500 € 48,500 € 55,500 € 63,500

Kantoor Nederland € 36,700 € 39,400 € 42,100 € 66,500

TOTAAL € 369,700 € 415,650 € 455,600 € 525,500
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Personeel  
In het algemeen zal de beoogde groei meer tijd en aandacht vragen van personeelsmanagement en 
de administratie daarvan; er is bovendien meer personeel nodig.

Nederland - Voor de fondswerving en algehele leiding kunnen we volstaan met 1fte in Nederland, 
en die persoon hebben we reeds; echter, de huidige directeur zal in 2026 aan vervanging toe zijn, 
dus is het in dat verband gewenst om al eerder iemand te zoeken en in te werken die de organisatie 
vanaf 2027 gaat leiden. Voor een rol in fondswerving kunnen we wellicht ook vrijwilligers gebruiken.

Egypte - De beoogde groei maakt het nodig in Egypte een medewerker aan te trekken om het 
huidige team te versterken.          

ORGANISATIEDOELEN 2023-2026

PERSONEEL 2023 2024 2025 2026

Wat Evalueren of de hele  
personeels- 
administratie op orde 
is

Implementeren wat 
verbetering behoeft

Rapporteer aan bestuur 
hoe personeels-
administratie  werkt

Wie Bestuur, algemeen 
directeur, directeur 
Egypte

Bestuur, algemeen 
directeur, directeur 
Egypte

algemeen directeur, 
directeur Egypte,

Wat Papieren klaarmaken voor 
zoeken naar medewerker 
in Nederland; besluiten of 
financiën deze aanstelling 
rechtvaardigen

Zoeken naar en 
aanstellen van 
medewerker in 
Nederland

Wie Bestuur, algemeen 
directeur, directeur 
Egypte

Bestuur, 
algemeen 
directeur, 
directeur 
Egypte

Wat Taakomschrijving 
(financieel) 
administrateur in 
Egypte maken; 
besluiten of financiën 
deze aanstelling 
rechtvaardigen

Een (financieel) 
administrateur in 
Egypte vinden en 
aanstellen

Rapporteer aan kantoor 
met nieuwe medewerker 
functioneert

Wie directeur Egypte, 
algemeen directeur, 
bestuur

algemeen directeur, 
directeur Egypte

directeur Egypte, 
algemeen directeur
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Financieel
In het algemeen zal professionalisering van de financiële administratie nodig zijn, gezien de 
gewenste groei. Gezien de verwachte toename van salariskosten in 2026, zullen we in 2024 
beginnen met salariskosten te verbinden aan projectbegeleiding in zoverre dit gerechtvaardigd is.  
Dit zullen we zowel in Nederland als in Egypte doen.

Nederland - De kosten zullen omhoog gaan als een nieuwe directeur wordt gevonden en ingewerkt.  
Dit zal per 2026 financiële impact krijgen. 

Egypte - Kosten zullen stijgen door de groei van projecten waarvoor meer personeel en meer 
kantooruitgaven nodig zijn.

FINANCIEEL 2023 2024 2025 2026

Wat Audit financiële 
administratie 
Egypte en 
Nederland

Implementatie 
bevindingen audit

Rapporteer aan 
bestuur hoe dit 
werkt

Wie Bestuur Algemeen 
directeur, 
directeur Egypte, 
boekhouder 
Egypte

Algemeen 
directeur, 
directeur Egypte, 
boekhouder 
Egypte

Wat Plan Salariskosten 
verbinden met pro-
jectuitvoering

Salariskosten 
verbinden met 
projectuitvoering

Rapporteer aan 
bestuur hoe dit 
werkt

Wie Bestuur, algemeen 
directeur, 
directeur Egypte, 
boekhouder 
Egypte

Algemeen 
directeur, 
directeur Egypte, 
boekhouder 
Egypte

Algemeen 
directeur, 
directeur Egypte, 
boekhouder 
Egypte
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Communicatie
De beoogde groei vereist in het algemeen meer aandacht voor en investeringen in interne en 
externe communicatie.  

Nederland: Meer aandacht zal worden gegeven aan communicatie met alle stakeholders, zoals 
bestuur, comité van aanbeveling, C100, organisaties en kerken, en de algemene achterban.  Ook 
neemt het Nederlandse kantoor de verantwoording voor gestroomlijnder communicatie met het 
Egyptische kantoor.  Hierbij moet ook extra aandacht worden gegeven aan de vertrouwelijkheid van 
de communicatie. 

Egypte: Meer tijd zal worden besteed aan communicatie met stakeholders, met name met 
organisaties en kerken. 

COMMUNICATIE 2023 2024 2025 2026

Wat Plan om communicatie 
tussen bestuur en directeur 
Nederland te stroomlijnen

Beoordelen of plan goed 
werkt

Wie Bestuur, algemeen directeur Bestuur, algemeen directeur

Wat Audit veiligheid van 
communicatie tussen 
Egypte en Nederland en 
implementatie van advies

Wie Externe expert

Wat Communicatieplan 
Nederland maken en 
implementeren (C100, CvA, 
algemene pr) 

Rapporteer aan bestuur

Wie Algemeen directeur, 
bestuur

Algemeen directeur

Wat Communicatie tussen 
Egypte en Nederland 
stroomlijnen

Rapporteer aan bestuur 

Wie Algemeen directeur, 
directeur Egypte

Algemeen directeur, directeur 
Egypte

Wat Maak en implementeer 
plan voor stroomlijnen 
communicatie met kerken en 
organisaties in Egypte

Rapporteer aan 
bestuur

Wie Algemeen directeur, directeur 
Egypte

Algemeen 
directeur, 
directeur Egypte
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ALGEMENE  
ADMINSTRATIE

2023 2024 2025 2026

Wat Planning en 
implementatie 
uitbreiding bestuur

Zelfevaluatie bestuur

Wie Bestuur, Comite van 
Aanbeveling

Bestuur, algemeen 
directeur

Wat Audit administratie 
Nederland

Implementeren wat 
verbetering behoeft

Rapportage aan 
bestuur hoe audit is 
geïmplementeerd

Wie Bestuur, algemeen 
directeur

Algemeen directeur Algemeen directeur

Wat Audit administratie 
Egypte

Implementeren wat 
verbetering behoeft

Rapportage 
aan bestuur

Wie Directeur Egypte, 
algemeen directeur, 
bestuur

Directeur Egypte, 
algemeen directeur, 

Algemene administratie
Nederland - Het bestuur wordt uitgebreid.  We zullen de gehele administratie professionaliseren, 
inclusief onze korte- en lange-termijn planning. Hierbij zijn nauwkeurigheid, transparantie en 
gebruiksgemak de leidraad.

Egypte - We zullen de gehele administratie professionaliseren. Hierbij is transparantie en 
gebruiksgemak de leidraad.
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Fondswerving - algemeen
Nederland - Om de inkomsten behoorlijk te vergroten is ook een grotere inspanning in de 
fondswerving nodig.  Die zal voornamelijk door de directeur en wellicht door enkele vrijwilligers 
plaatsvinden.  Software voor de professionalisering van de fondswerving is mogelijk gewenst. Ook 
zullen we investeren in meer digitaal en elders adverteren om de achterban van particulieren te 
vergroten.

Egypte - Het kantoor zal doorgaan met het faciliteren van de fondswerving door belangrijke hulp 
met fotos, videos, ontwerpen van nieuwbrieven, projectvoorstellen, rapportages etc.

Engelstalige fondswerving - We zullen onze digitale fondswerving uitbreiden in de Engelse taal. We 
zullen in Groot Brittannië, binnen de EU en in de USA ook zoeken naar steun van organisaties, maar 
hierbij zoeken we vooral naar de ‘low hanging fruit’. In 2024 zullen we beoordelen of voortgang 
hiervan gewenst is. 

BEOOGDE  
INKOMSTEN  
2023-2026

2023 2024 2025 2026

Voedselhulp € 76,500 € 86,000 € 94,500 € 103,000

Medische hulp € 95,000 € 102,000 € 109,000 € 120,000

Onderwijs € 91,500 € 103,250 € 116,000 € 130,000

Huisreparaties € 20,000 € 22,000 € 24,000 € 26,000

Diversen € 13,500 € 14,500 € 15,500 € 16,500

C100, Algemene Inkomsten € 80,000 € 110,000 € 140,000 € 175,000

TOTAAL € 376,500 € 437,750 € 499,000 € 570,500
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Aanpak fondswerving 2023-2026
Om onze plannen te verwerkelijken beogen we van 2023-2026 de volgende inkomsten te hebben:

Om deze doelstelling te bereiken stellen we ons de volgende doelen en ondernemen we de 
activiteiten die hiermee samenhangen:

• Eind 2022 waren er ongeveer 20 Nederlandse en 2 Britse stichtingen die ons werk steunden. 
Eind 2026 beogen we 30 Nederlandse en 5 niet-Nederlandse stichtingen te hebben die ons 
werk steunen.

• Eind 2022 hadden we omstreeks 80 leden in onze Club van 100. In 2026 hopen we 250 vaste 
maandelijkse donateurs te hebben.

• Het aantal individuele incidentele donateurs in Nederland groeit van omstreeks 300 naar 750 
in 2026.

• Het aantal niet-Nederlandse individuele donateurs groeit van 5 nu naar 25 in 2026

• Het aantal plaatselijke kerkelijke diaconieën dat ons jaarlijks steunt, groeit van 20 nu naar 50 
in 2026.

• We beogen ons bestand van Nederlandse email-adressen te laten groeien van van 1000 nu 
naar 5000 in 2026.

• Ons bestand van engelstalige e-mailadressen groeit van 15 nu naar 150 in 2026.

• We adverteren in 2026 op vijf belangrijke digitale christelijke platforms in Nederland

• We krijgen onbetaalde positieve media-aandacht op minstens 10 platforms in 2026.

• Het aantal bedrijven dat ons steunt groeit van 5 nu naar 25 in 2026

DOELEN / ACTIVITEITEN FONDSWERVING 2023 2024 2025 2026

Stichtingen die ons steunen Nederlandse 22 25 28 30

Engelstalige 2 3 4 5

Club van 100 125 165 215 250

Individuele donateurs Nederlandse 450 550 650 750

Engelstalige 5 15 20 25

Diaconieën 30 38 44 50

Bestand emails Nederlandse 2000 3000 4000 5000

Engelstalige 25 65 100 150

Digitaal adverteren 3 4 4 5

Sponsorende bedrijven 10 15 20 25
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BEOOGDE  
UITGAVEN   
2023-2026

2023 2024 2025 2026

NEDERLAND Director (1 fte) € 15,800 € 16,500 € 17,200 € 18,000

Assistentie € 20,000

Software fondswerving € 500 € 600 € 700 € 800

Adverteren € 6,500 € 7,500 € 8,500 € 9,500

Reiskosten Nederland € 2,400 € 2,600 € 2,800 € 3,600

Reiskosten int’l € 7,500 € 8,000 € 8,500 € 10,000

Overige kantoorkosten € 4,000 € 4,200 € 4,400 € 4,600

TOTAAL NEDERLAND € 36,700 € 39,400 € 42,100 €  66,500

EGYPTE Personeel € 20,500 € 30,000 € 34,500 € 40,000

Overige kantoorkosten € 16,000 € 18,500 € 21,000 € 23,500

TOTAAL EGYPTE € 36,500 € 48,500 € 55,500 € 63,500

De budgetten van onze twee kantoren zijn gebaseerd op de organisatorische plannen hiervoor 
hebben besproken. Het is van belang te beseffen dat deze kantoorkosten voor een deel feitelijk 
directe projectkosten zijn.  Aangezien tot nu toe niet aan ‘tijdschrijven’ werd gedaan, willen we dat 
niet kwantificeren in dit budget.  Twee voorbeelden: de directeur van het Egyptische kantoor is de 
manager van al het medische werk dat we doen.  En de Nederlandse directeur is de CEO van een 
opleiding waarvoor we in Egypte zorg dragen. Hun salariskosten staan nu volledig in onderstaand 
schema als kantoorkosten, maar dat is dus niet helemaal realistisch.   

BUDGET KANTOREN IN NEDERLAND EN EGYPTE


