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Van de voorzitter

Vrienden van Stichting Nijlvallei,

Met dit verslag nodigen wij u uit om samen met ons God te danken dat Stichting Nijlvallei in 
toenemende mate dienstbaar kan zijn in Egypte.   

Het is onze missie om hulp te bieden aan onze medegelovigen die leven aan de zelfkant van de 
Egyptische samenleving. Onderwijsachterstanden van kinderen worden aangepakt, vluchtelingen 
worden begeleid met de medische zorg, de omstandigheden van Koptische gezinnen worden 
verbeterd, mensen die honger hebben krijgen te eten.  Dit verandert levens ten goede en het geeft 
hoop. 

Als bestuur van de organisatie Nijlvallei nemen we onze rol als rentmeesters serieus. We stellen 
de contouren vast waarbinnen ons toegewijde en capabele personeel maximale flexibiliteit heeft 
om te werken in de dynamische en soms onvoorspelbare omstandigheden van Egypte. Deze 
beleidsbegeleiding stelt onze directeur, Jos Strengholt, in staat te werken volgens een afgesproken 
plan, maar met de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren als de omstandigheden dit 
vereisen en om waar nodig snel te handelen omwille van onze naasten. 

Als bestuur zijn we blij met de nieuwe uitdagingen aan de horizon en met ons groeiende vermogen 
om een   blijvend verschil te maken in het leven van velen. We hebben vertrouwen in het goede, 
consistente werk dat wordt gedaan. We hopen dat dit jaarverslag u aanmoedigt om met ons mee te 
doen en God met ons te danken: zijn liefde voor mensen is onuitputtelijk. 

Met vreugde en dankzegging

Kerry Buttram, voorzitter
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Alle hens aan dek

2021 is een heel mooi jaar geworden voor ons werk in Egypte.   
We waren in staat beduidend meer medische hulp te verlenen, 
huizen te herstellen en voedselzekerheid te bieden dan in het 
voorgaande jaar. Dit dankzij veel kerken, organisaties en particuliere 
donateurs die voor ons werk in 2021 bijna 40% meer doneerden dan 
het jaar ervoor.  

Deze groei kwam niet vanzelf: we hebben er hard voor gewerkt.  
We werden enorm geholpen door een stichting die ons aanbood 
om niet voor een bepaald project te doneren, maar speciaal om 
onze stichting te helpen groeien. Met die donatie konden we 
onze website verbeteren, adverteren, en een boekje drukken en 
verspreiden dat ik schreef over armoede in Egypte. Dit heeft ons 
het stootje in de rug gegeven waardoor we in 2021 onze doelen 
haalden. 

En nu zijn we in 2022 aanbeland en weer hebben we onze doelen flink hoog gesteld. Zonder Gods 
hulp zouden we met ons hoofd tegen de muur van onze plannen stuklopen… maar met hulp van de 
Heere springen we over die muur! 

Wat mij persoonlijk motiveert is wat onze Heere Jezus in Mattheüs 25 zegt over hulp aan arme 
christenen.  Wat we voor hen doen, is hulp aan Christus Zelf. Het is hulp aan Hem omdat die arme 
gelovige het beeld is van God en deel van het lichaam van Christus. Onze hulpverlening is overgens 
niet om punten bij God te scoren, maar omwille van die naaste zelf. Elk mens is van onschatbare 
betekenis en heeft recht op een menswaardig leven.

Doet u ook in 2022 met ons mee om meer christenen in Egypte een beter leven te geven? De 
kerken in Egypte zijn heel actief om hun arme leden bij te staan maar de nood is groot en het is  
all hands on deck.  Ik hoop dat ook uw handen ons dit jaar helpen om meer zegeningen in Egypte te 
verspreiden!

Gods zegen gewenst.

Jos M Strengholt 
Directeur Nijlvallei 
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Wie we zijn 

Onze doelstelling
Stichting Nijlvallei helpt de armste individuen en gemeenschappen in Egypte om zichzelf te 
ontwikkelen, door te zorgen voor voedselveiligheid, medische hulp, onderwijs en huisvesting. We 
doen dit in samenwerking met Egyptische kerken en christelijke organisaties.

Bestuur
Ons werk staat onder toezicht van een bestuur in Nederland. Dit bestuur bestaat uit Kerry Buttram 
(voorzitter), Mark Peter van der Bijl (penningmeester) en Jaap Haasnoot (secretaris). 

Taak van het bestuur is om toen te zien op het algemeen welzijn van Stichting Nijlvallei en zijn 
medewerkers, en met name dat in Egypte de juiste projecten worden gesteund, dat ontvangen 
donaties alleen voor die projecten worden besteed, en dat de organisatiekosten laag blijven.  Dit 
doet het bestuur samen met de directeur, Jos Strengholt en met de Egyptische medewerkers.

Ik woon in Nederland waar ik als Anglicaans voorganger een kerk in het 
centrum van Amsterdam dien. Ik heb het grootste deel van mijn leven in 
de zending buiten de Verenigde Staten (mijn geboorteland) gewerkt.  Ik 
heb speciale belangstelling voor Egypte, omdat ik daar een aantal jaren 
heb gewoond en gewerkt.

Kerry Buttram

Ik werk bij de zendingsorganisatie GZB als Coördinator Leren & Opleiding. 
Daarnaast ga ik zo nu en dan voor in kerkdiensten van de Protestantse kerk 
en van de Anglicaanse kerk in Arnhem & Nijmegen. Ik vind het belangrijk 
om verbindingen te maken binnen de kerk in Nederland en daarbuiten. 
Het is mooi en nodig om elkaar wereldwijd te bemoedigen en aan te 
scherpen.Jaap Haasnoot

Ik ben werkzaam als senior-automatiseerder bij Ordina. Daarnaast heb 
ik in het verleden in deeltijd een studie theologie afgerond en ben 
actief in een plaatselijke kerk. Ik ben opgegroeid in een zendingsgezin 
en probeer waar ik kan een steentje bij te dragen aan de nood in de 
wereld. Na een bezoek aan Egypte enkele jaren geleden, heeft Egypte 
mijn grote interesse gekregen.  Mark Peter van der Bijl
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Medewerkers
In Nederland heeft Stichting Nijlvallei één medewerker, Jos Strengholt.  Hij is onbezoldigd.  In 
Egypte heeft de stichting een kantoor met vier medewerkers van samen 2½ fte.  Op deze manier 
kunnen we de kantoorkosten voor de stichting heel laag houden. In 2021 bleef de samenstelling van 
het personeel ongewijzigd.

Comité van Aanbeveling
In 2021 heeft Stichting Nijlvallei in Nederland een mooi Comité van Aanbeveling gevormd.  Dat zijn 
deze dames en heren:

Prof Dr Miranda Klaver 
Antropologie van Religie, Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Dr Berdine van den Toren-Lekkerkerker 
Interim Directeur NZR, Mission Partner voor CMS 

Diaken Andre van Aarle 
Rooms-Katholieke Kerk, Langeraar

Ds Jan Willem van Bart 
Hervormde gemeente Harderwijk, Grote Kerk

Ds Henk Bouma 
Huis van Vrede, Utrecht

Ds Wim de Bruin 
Predikant der Christelijke Gereformeerde Kerken

Ds Folkert de Jong 
PKN, Aalten

Ds Ernst Leeftink 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Assen-Peelo

Ds Teun van der Leer 
Baptistenseminarium, VU Amsterdam, Cama Parousia Gemeente 
Woerden

Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten 
Rooms-Katholieke Kerk, Alkmaar

Rev David Phillips 
Anglicaanse Kerk, Nederland

Ds Willem Smouter 
Nederlands Gereformeerde Tabernakelkerk, 
Apeldoorn

Mocht u willen zien wie ons in Egypte aanbevelen, 
neem dan een kijkje op onze website:  
Egyptisch Comité van Aanbeveling
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Club van 100
Om ons werk te kunnen doen hebben we de financiële steun nodig van vrienden die maandelijks 
een vaste donatie voor ons werk overmaken. Die groep van mensen noemen we de Club van 100 
(C100). Deze weldoeners geven ons de zekerheid dat we onze Egyptische personeelsleden elke 
maand kunnen betalen, naast onze andere bescheiden kantoorkosten. Bovendien 
komen hun donaties onze projecten ten goede.

Eind 2020 hadden we 30 ‘leden’ van C100 die maandelijks €920 euro 
doneerden. Eind 2021 hadden we 51 leden die samen €1.570 per maand 
betaalden.  Hierbij moet worden aangetekend, dat we in 2021 beduidend  
meer onverwachte algemene donaties van particulieren ontvingen dan in 
2020; velen gaven niet expliciet aan dat ze dit maandelijks gaan doen dus 
die zijn niet bij de C100 meegeteld. 

In november 2021 organiseerden we een eerste bijeenkomst van onze  
C100 deelnemers, in Utrecht. Na een Iraanse maaltijd bespraken we ons 
werk in Egypte.  Het samenzijn beviel goed en we hebben voor 4 november 
2022 een nieuwe bijeenkomst op dezelfde locatie gepland. 
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Als je het nieuws in Egypte volgt, kan je de indruk krijgen dat het land zich snel ontwikkelt.  Nieuwe 
steden worden uit de grond gestampt, zoals de Nieuwe Administratieve Hoofdstad 75 kilometer 
ten oosten van Cairo en Nieuw El-Alamein aan de noordkust.  Om die nieuwe steden met elkaar te 
verbinden legt Egypte hypermoderne spoorwegnetwerken aan.  De president, Abdel Fattah el-Sisi, 
sinds 2014 aan de macht, zorgt dat het land miljarden aan dit soort projecten besteedt en hij krijgt 
daar van de Egyptische elite veel lof voor.

Op sociale media wordt door verschillende Egyptenaren met die nieuwe steden gespot: het 
wonen daar is onbetaalbaar voor de middenklasse.  Alleen de allerrijksten kunnen zich woningen 
in die steden veroorloven.  Voor de middenklasse en de arme bevolking van Egypte vindt dit soort 
vooruitgang in een onbereikbare wereld plaats.  31% van de bevolking, dus zo’n 35 miljoen mensen, 
leven onder de armoedegrens.  Die moeten als gezin leven van 150 euro per maand of minder.  

Vooral in Zuid Egypte is die armoede sterk geconcentreerd. In de provincie Sohag (500 kilometer 
ten zuiden van Cairo) waar we als Stichting Nijlvallei actief zijn, leeft 60% van de bevolking onder de 
armoedegrens. In de dorpen is dat percentage hoger dan in de steden. Op het platteland van Zuid 
Egypte lijdt 75% van de bevolking aan chronische voedselonveiligheid.  Men heeft daar te weinig 
geld om zich zeker te voelen over het eten van de dag van morgen en de voedingswaarde van wat 
men eet is continue te laag. 

Ook in Cairo zijn wijken met miljoenen mensen die onder de armoedegrens leven, zoals in Ezbet 
al-Nakhl en Omraneyah.  Zulke sloppenwijken zijn vooral ontstaan omdat verarmde boeren uit 
Zuid Egypte naar de grote stad trokken.  Ze moeten daar genoegen nemen met woonruimte 
die deprimerend is, en ook in de grote stad is het erg moeilijk voldoende te verdienen.  Op het 
platteland hebben veel gezinnen in elk geval nog toegang tot minuscule stukjes land waarop voor 
eigen gebruik wat voedsel kan worden verbouwd. 

Egypte anno 2021
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De HEERE van de legermachten zal hen zegenen 
met de woorden: Gezegend zij Mijn volk 
Egypte... (Jesaja 19.25)

Ongeveer 6-8% van de Egyptenaren is christen.  Net als hun islamitische buren lijden die onder 
het gebrek aan ontwikkeling van een groot deel van het land.  Miljoenen christenen leven onder 
de armoedegrens.  Veel van de meer welgestelde Kopten zijn beslist ruimhartig en vrijgevig en 
bekommeren zich om hun verarmde geloofsgenoten.  Juist de kerken in Egypte staan voorop met 
projecten die hun leden, maar ook anderen, helpen om zich sociaal en economisch te ontwikkelen.  
Ze worden daarbij in toenemende mate gehinderd door een overheid die alles doet om 
onafhankelijke grassroots organisaties aan banden te leggen.  

Als onafhankelijke organisaties zelfstandig ontwikkelingsprojecten leiden, zou dat wel eens de 
indruk kunnen wekken dat Vadertje Staat tekort schiet, is de gedachte. Dit imagoprobleem lijkt 
problematischer voor de overheid dan de nood van de bevolking.  Bovendien, de overheid is erg 

bezorgd, en niet ten onrechte, dat onafhankelijke islamitische organisaties staatsondermijnende 
acties willen ondernemen. Daarom wordt de bewegingsvrijheid van alle onafhankelijke 

organisaties in toenemende mate aan banden gelegd.

Toch zijn de meeste christenen positief over hun president. Hij heeft 
het land, na jaren van onlusten, met harde hand aangepakt en 

gezorgd dat de stabiliteit terugkeerde. Hij zorgt met zijn 
grote projecten en met zijn intensieve buitenlandse politiek, 
dat veel Egyptenaren trots op hun president en op hun 
land zijn.  Dat daarbij internationaal veel kritiek is op de 
mensenrechtensituatie in het land, nemen de meeste 
Egyptenaren voor lief. 
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Kerken in Egypte
Jezus, Jozef en Maria woonden een paar jaar in Egypte, op de vlucht voor koning Herodes. Naar 
verluidt was de apostel Markus de eerste die in Egypte het evangelie verkondigde. In de Romeinse 
tijd werd de kerk in Egypte zwaar vervolgd.  Deze herinneringen aan het verleden zijn heel vormend 
geweest voor de kerk in Egypte. Ooit was Egypte een welvarend christelijk land.  Met de komst van 
de Arabieren in de zevende eeuw is Egypte heel geleidelijk een islamitisch land geworden.  Exacte 
aantallen zijn niet bekend, maar momenteel lijkt het dat 5-10% van de Egyptenaren christen is.

Verreweg de grootste kerk is de Koptisch-Orthodoxe.  Ongeveer 95% van alle christenen in 
Egypte hoort daarbij.  In de 18de eeuw begon wat Rooms-Katholieke zending in Egypte, en in 
de 19de eeuw kwamen de protestantse zendelingen.  Daardoor tref je nu in Egypte ongeveer 
alle protestantse kerkgenootschappen aan die we in de westerse wereld kennen.  Samen vormen 
katholieken en protestanten omstreeks 5% van alle christenen in Egypte.  

De Koptisch-Orthodoxe Kerk is een heel levendige kerk. De meeste christenen in Egypte zijn op 
de een of andere manier betrokken bij hun kerkelijk leven. Binnen de muren van de kerk hebben 
christenen in Egypte grote vrijheid, maar in het maatschappelijk leven zijn christenen nogal schuchter 
om over hun geloof te spreken, omdat de Islam de publieke ruimte voor zich opeist.  Door sociale 
media zijn veel Kopten vrijmoediger geworden, maar ook daar moeten ze op hun tellen passen. 
Christenen mogen gerust over hun geloof spreken, maar het is verstandiger om de Islam niet te 
noemen.  Je kunt makkelijk worden beschuldigd van het ‘niet respecteren’ van de Islam, en af en toe 
komen Kopten om die reden voor de rechter.  
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Als je de kerkleiders in Egypte vraagt wat hun grootste problemen zijn, wijzen ze meestal op de 
armoede in hun gemeenschap. Net zoals 31% van de hele bevolking onder de  armoedegrens leeft, 
geldt dat ook voor de christelijke Egyptenaren.  Die armsten zijn kwetsbaar en hebben veel steun 
nodig.  Ze zijn kwetsbaar voor ziekte, honger en dood, maar ook voor propaganda om van religie te 
veranderen.  Voor de predikanten en priesters in Egypte is het helpen van de armsten dus van groot 
belang; dat is een zware last, want de nood is groot. 
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Tienduizenden Soedanese vluchtelingen hebben hun toevlucht in Egypte gezocht.  Zowel Soedan 
als Zuid Soedan zijn politiek erg instabiel en hebben de afgelopen jaren veel burgeroorlogen 
gekend.  Veel christenen in Soedan gaan bovendien gebukt onder problemen met de religieuze 
meerderheid in hun land. Daardoor zijn veel gezinnen naar Egypte gekomen, doorgaans 
in de hoop dat ze vanuit Egypte naar westerse bestemmingen worden geholpen door de 
vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR.  Het wachten op visa om door te reizen 
duurt vaak jarenlang.

Veel van deze Soedanese vluchtelingen in Cairo strijken neer in wijken waar al eerder Soedanezen 
betaalbare flats hebben gevonden.  Dit zijn, ook naar Egyptische maatstaven, doorgaan niet 
de meest prettige woonoorden.  Werk vinden valt de meesten zwaar en het gezinsinkomen is 
doorgaans erg laag.  Er is lang niet altijd genoeg te eten voor zulke gezinnen. Van de Egyptische 
overheid en de Verenigde Naties is geen steun te verwachten.  

Soedanezen in Cairo hebben niet de makkelijke toegang tot de gratis gezondheidszorg die aan 
Egyptenaren wordt geboden, en als zich een serieus medisch drama voordoet, gebeurt het veel 
te vaak dat bezoek aan een dokter en een ziekenhuis wordt uitgesteld.  Het is ons de laatste jaren 
opgevallen dat ook nogal wat Soedanezen naar Cairo komen als ze in hun eigen land niet de 
gespecialiseerde medische behandeling kunnen krijgen die nodig is.  Vaak komen deze mensen met 
te weinig geld naar Egypte, waardoor ze nog steeds niet worden geholpen en vaak onnodig lijden.  
Het aantal Soedanezen dat sterft door een medisch probleem dat makkelijk te verhelpen zou zijn 
geweest, is schrikbarend. 

In Egypte wordt nogal neergekeken op de Soedanezen, waarbij 
hun huidskleur beslist een rol speelt.  
Misschien dat dit aan de Egyptenaren 
soms het idee geeft dat er veel meer 
Soedanezen in het land zijn dan in 
werkelijkheid.  Veel Egyptenaren weten 
zeker dat er miljoenen Soedanezen in 
Egypte wonen. 

Veel Soedanezen in Egypte zijn christen.  In 
Cairo hebben ze zich georganiseerd, zoals ze 
dat in Soedan gewend waren, in de verbanden 
van hun stammen en hun kerkgenootschappen. 

Soedanese vluchtelingen  
in Egypte
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In Cairo treft je dus Soedanese kerken aan voor elke smaak: Rooms-Katholiek, Presbyteriaans,  
Pinkstergemeenten, Anglicanen, Methodisten, Baptisten en meer. Deze kerken maken doorgaans 
gebruik van Egyptische kerkgebouwen van datzelfde kerkgenootschap, of ze huren eigen ruimtes 
voor hun erediensten.  Ze hebben ook eigen scholen voor hun kinderen opgericht. 
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Ezbet el-Nakhl 
Ezbet el-Nakhl was ooit een dorpje ten 
noorden van Cairo. De afgelopen decennia 
trokken veel boeren uit Zuid Egypte met hun 
gezinnen naar dit gebied, waardoor het nu 
een overbevolkte wijk van Cairo is geworden. 
Omdat onder die zuidelijke boeren het 
aantal Kopten groot is, zijn christenen in deze 
sloppenwijk oververtegenwoordigd.  Wie hier 
wonen zien weinig zonlicht omdat de straten 
smal en de flatgebouwen hoog zijn.   
In dit gebied is de werkeloosheid hoog en 
wie werk heeft wordt slecht betaald.  Meer 
dan de helft van de mensen leeft onder de 
armoedegrens. In deze wijk met meer dan miljoen bewoners zijn slechts drie lagere scholen, met 
klassen van 60 of meer kinderen.  Ook de medische zorg is erg slecht. In deze wijk en de omgeving 
steunen we vijf verschillende kerken met medische hulp, voedsel, onderwijs en huisvesting.

Kilo4.5
Deze wijk bij kilometerpaal 4.5 is illegaal 
ontstaan, omdat migranten van het platteland 
hier in de woestijn hun hutjes, en later hun flatjes 
bouwden. Het is intussen geïntegreerd in Cairo, 
met honderdduizenden inwoners.  De armoede 
is enorm. Omdat het een goedkoop woongebied 
is, hebben opvallend veel Soedanezen zich in 
deze wijk gevestigd.  Door de burgeroorlog in 
Soedan kwamen vooral veel christenen naar 
Egypte, en die vestigden zich verhoudingsgewijs 
veel in Kilo4.5. Ze hebben daar hun eigen 
gemeenschapsleven ontwikkeld, 
met scholen, sociale centra, en met 
plaatsen waar ze als kerken bijeen 
komen.  In deze wijk steunen we vijf 
Soedanese kerken met medische 
hulp, voedselhulp en onderwijs. 

De locaties waar we werken

Kilo4.5 grenst aan een legerkamp dat 
zorgt voor gas, water en electra.  Daardoor 
zijn deze voorzieningen verrassend 
betrouwbaar in de wijk. 
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Fayoum
Fayoum is een oase, ongeveer 100 kilometer ten 
zuidwesten van Cairo. De totale bevolking van de 
oase is ongeveer 4 miljoen. 60% van hen leeft onder 
de armoedegrens. De oase bestaat uit de hoofdstad 
die ook Fayoum heet, en verder uit honderden kleine 
dorpjes.  In zulke dorpjes is het leven voor velen 
verstikkend: honderdduizenden gezinnen leiden een 
zeer gebrekkig bestaan. Veel dorpjes hebben een 
christelijke minderheid. Ook onder hen komt veel 
armoede voor.  Dit betekent: geen voedselzekerheid, 
krottige flatjes, lang niet altijd stromend water of een 
toilet in huis, geen geld om kinderen naar school te laten gaan. In Fayoum hielpen we arme Kopten 
aan betere huisvesting en we leverden voedselhulp. Ook hielpen we enkele christenen om werk te 
vinden. 

Omraneyah
Deze wijk hoort bij het gouvernement Giza.  Delen van 
de wijk zijn prettig om te wonen, maar andere delen zijn 
rampzalig.  Vooral verarmde gezinnen uit Zuid Egypte 
trokken naar de goedkoopste delen van deze wijk in de hoop 
een beter leven in de grote stad te vinden. De werkeloosheid 
is enorm, en wie werk heeft wordt zo onderbetaald dat ze 
nog steeds onder de armoedegrens leven.  In wijken als dit 
zijn vooral jonge meisjes erg kwetsbaar.  De kans dat ze na 
een paar jaar onderwijs niet meer naar school gaan is groot. 
Veel ouders proberen hun armoede te verminderen door 
hun dochters vroeg te laten trouwen: dat is weer een mond 
minder om te voeden.  We zorgen voor onderwijs voor 
meisjes in deze wijk en voor voedsel voor christelijke gezinnen.

Sheikh Massoud
Sheikh Massoud is een dorpje in het gouvernement Sohag in 
Zuid Egypte. Ongeveer 65% van de bevolking van het dorp  
(ca. 7.500 mensen) leeft onder de armoedegrens.  Deze mensen 
hebben per dag minder dan anderhalve euro te besteden. In het 
dorp hoort zo’n 60% bij de gemeenschap van de Koptische kerk. 
De relaties tussen de Kopten en de moslims in het dorp zijn over 
het algemeen goed.

De meeste mannen in Sheikh Massoud zijn dagloners, maar 
veel werk is er niet. Sommigen hebben een klein stukje land en 

bebouwen dat vooral voor hun eigen eten.  Veel mannen zoeken daarom werk in de grote steden 
om hun gezin in het dorp te onderhouden. In Sheikh Massoud hebben we dit jaar gezorgd voor 
voedsel, huisvesting en medische hulp.
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Hoe ging het met de Operationale 
Doelen van 2021?
Om ons strategische doel van 2024 te bereiken lag in 2021 de nadruk op de volgende zaken:

• We beoogden in 2021 een groei van onze inkomsten met 40% vergeleken met die van 2020 en 
dat is gebeurd.

• In 2021 beoogden we in ieder geval zes digitale nieuwsbrieven te versturen. Dat werden er 
negen.  Eind 2021 hoopten we dat ons bestand van 118 adressen in Nederland zou zijn gegroeid 
naar 350. Ook wilden we dat ons bestand van van engelse adressen van 12 naar 50 zou groeien.  
Op 31 december 2021 hadden we 403 Nederlandse adressen.  We hebben geen aandacht 
besteed aan de Engelse adressen.

• in 2021 wilden we goed contact met onze huidige institutionele donateurs hebben en twee 
nieuwe institutionele donateurs aantrekken. Dat hebben we gedaan;  we kregen steun van 17 
stichtingen (was 13 in 2020) en van 18 plaatselijke diaconieën (vijf in 2020).

• We hoopten onze groep vrienden in C100 uit te breiden tot 75. We bleven steken op 51, 
maar die gaven met elkaar wel de financieel steun die we van 75 leden van C100 verwachtten.  
Daarnaast kregen we veel algemene donaties van nieuwe vrienden, en daar hadden we niet 
op gerekend. In 2020 hadden we 70 
particuliere donateurs, in 2021 waren dat er 
311. 

• We wilden aan professionalisering van 
onze administratie in Egypte en Nederland 
werken; dat hebben we in Egypte gedaan 
door een stevige verbetering van de 
financiële boekhouding. 

• We wilden onze website ‘verfrissen’ en dat 
is naar onze smaak gelukt. 

• We bleven voldoen aan alle voorwaarden 
om als ANBI erkend te blijven.

• We wilden iemand uit onze achterban 
uitnodigen om in 2021 op onze kosten naar 
Egypte te vliegen om te controleren of we 
doen wat we zeggen in onze publicaties en in de boekhouding. Vanwege Corona is dit er niet 
van gekomen. 

• Het bestuur van Stichting Nijlvallei vergaderde zes keer in 2021, het controleerde de gang van 
zaken, het stimuleerde het werk, en het maakte plannen voor 2022, zoals beoogd.



JAARVERSLAG  
2021

18

In Egypte wonen duizenden Soedanese vluchtelingen. Zij zijn vaak zo berooid dat ze niet kunnen 
betalen voor medische behandelingen als die nodig zijn. Wij helpen deze mensen in nood.  Soms 
komen Soedanezen ook speciaal naar Cairo voor medische behandeling omdat in Soedan geen 
goede medische zorg bestaat.  Ook dan willen we af en toe hulp bieden als duidelijk is dat de 
patiënt niet het geld heeft voor de nodige operatie of andere medische hulp. 

John Magai Machuei (uit Roembek, Zuid Soedan) is een vierdejaars student geneeskunde aan de 
Juba University.  Zijn vader, een keuterboertje, is vorig jaar overleden. John’s moeder verdient een 
mager inkomen met een kleine winkel. In 2020 kwam John naar Egypte omdat bleek dat hij leed 
aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker.  Daarvoor bestaat in Zuid Soedan geen 
behandeling; hij hoopte in Cairo hulp te vinden.  Omdat John uit een straatarme familie komt, 
hebben we hem geholpen door al zijn kuren van chemotherapie, 
medicijnen en consults te betalen. In september 2021 kreeg John 
zijn laatste chemotherapie. “Jullie blijven voor de rest van mijn leven 
in mijn hart, jullie hebben mijn leven gered. God zegene jou en je 
team,” schreef John ons nadat de dokter hem vrij van kanker had 
verklaard. In 2022 gaat John elke drie maanden op onze kosten voor 
controle naar het Dimerdash-ziekenhuis in Cairo.

Medische noodhulp voor 
Soedanese vluchtelingen 

Aantal belanghebbenden: 
• 129 Soedanezen die medische 

hulp kregen. 
• 775 gezinsleden van die 

patiënten.
• 1 Egyptenaar die betaald 

wordt voor begeleiding van 
patienten, betalingen etc.

Onze projecten
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Amna (6) kwam dit jaar met haar moeder Fatima uit Soedan naar Egypte nadat was geconstateerd 
dat Amna kanker in haar schouder had.  In Soedan zou haar arm zeker worden geamputeerd.  In 
Egypte zijn betere ziekenhuizen, dus nam Fatima haar dochter naar Cairo in de hoop dat de arm 
behouden kon blijven. Eerst waren zes kuren met chemotherapie nodig.  Daarvoor had Fatima niet 
genoeg geld. Maar tot haar geluk kwam ze in het ziekenhuis een haar onbekende Soedanese vrouw 

tegen die haar ons telefoonnummer 
gaf. Ze nam contact met ons op en we 
hielpen daarna met 
de betalingen voor 
de chemotherapie. 

Pas tijdens de 
operatie zou de 
chirurg kunnen 
bepalen of 
amputatie 
nodig 
zou zijn. 
Meteen 
na de 
operatie, 
op 23 
november, belde 
Fatima ons huilend 

op. “God zij dank, ze hebben de arm niet geamputeerd.  Amna is net uit de 
operatiekamer. Ik dank jullie zo enorm voor jullie hulp.” Nu moet Amna nog minstens 
12 kuren van chemotherapie krijgen.  Daarvan zullen wij in elk geval de helft betalen. 
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In een land waar 31% van de bevolking onder de armoedegrens 
leeft, is honger een serieus gevaar voor veel gezinnen. We 
hebben daarom twee projecten die de voedselzekerheid van 
duizenden gezinnen vergroten.  

Elke week zorgen we dat zes Soedanese kerken in Cairo eten 
kunnen geven aan hun gemeenteleden.  Ze eten met 

elkaar na afloop van hun eredienst.  Voor 500-1000 
Soedanezen is dit elke zondag een uitkomst.  Het 
is gezond, smaakvol, en het samen eten versterkt 

de gemeenschap van de kerk.  

“We komen uit onze huizen zonder te hebben ontbeten, we willen op tijd in de kerk zijn 
voor de gebeden.  Dan ontbijten we samen na de kerkdienst; dat is echt heel fijn voor 

ons,” zei een van de zusters in de Methodisch-Anglicaanse Kerk. 

Veel van deze 
kerken houden hun 
bijeenkomsten in de 
sloppenwijk Kilo4.5 
ten oosten van 

Cairo, waar de meeste 
gemeenteleden van deze 

kerken wonen. 

Voedselhulp
Aantal belanghebbenden: 
• We gaven 2.964 voedsel-

pakketten aan ongeveer 2.200 
gezinnen.

• Dit betekende eten voor 
11.000 Egyptenaren en 
Soedanezen.

• We gaven 28,607 broodjes 
en maaltijden aan 825 
Soedanezen na hun 
kerkdienst.

• Werk voor een Egyptische 
dame die broodjes maakt.

• Het gemeenschapsleven in 15 
plaatselijke kerken versterkt.
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We hebben dit jaar via negen kerken in Fayoum, Ezbet el-Nakhl, Kilo4.5 en Sheikh Massoud 2.964 
pakketten met eten aan ongeveer 2.200 zeer behoeftige gezinnen gegeven. Voor elk gezin dat van 
hun kerk zo’n voedselpakket kreeg, betekende dit groot feest.  In de meeste gevallen zat er een 
kipje in het pakket: iets wat deze mensen zich het hele jaar niet kunnen veroorloven. 

Door Corona verloor de vader van een gezin zijn werk als chauffeur van een Uber-taxi waardoor ze 
totaal aan de grond zaten. Geen geld, geen eten. God zij dank, hij heeft in de zomer van 2021 een 
baan gekregen als boekhouder.  Hij bedankte ons enorm voor de voedselhulp die we gaven toen 
dat echt nodig was. Hij liet ons weten dat hulp voor zijn gezin niet langer nodig is, en of we svp wel 
andere gezinnen kunnen helpen. Fijn dat we deze mensen een duwtje in de rug konden geven toen 
ze dat nodig hadden.  En zo hielpen we er velen. 

Mariam’s echtgenoot zakte 
negen jaar geleden plots in 
elkaar en overleed. Mariam en 
haar oudste dochter Marina (nu 
12) zagen het  voor hun ogen 
gebeuren.  Mariam was toen in 
verwachting van haar tweede 
dochter, Marvi.  Mariam werkt 
nu voor een staatsziekenhuis 
en verdient 1.600 Egyptische 
ponden per maand, dus zo’n 90 
euro. Daarmee leeft het gezin, ondanks de baan, ver onder het 
bestaansminimum.  We zorgen dat Marina de psychologische hulp 
krijgt die ze nodig heeft en we zijn extra genereus met voedselhulp 
voor dit gezin. 
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Onder de armste christenen in Egypte kom je er veel tegen die 
wel een adres hebben, maar geen woning die je een huis kunt 
noemen.  In de steden is hun flat een krot, in de dorpen hebben 
ze lekkende daken, soms geen deuren of ramen en dikwijls geen 
stromend water. Hun toilet is niet meer dan een gat in de grond. 
In een land waar de temperatuur in de zomer tot 45 graden klimt, zorgt dit voor mensonwaardige 
situaties. Wie in zulke omstandigheden opgroeit begint zijn of haar leven met een enorme 
achterstand.  In 2021 hebben we in Ezbet el-Nakhl, Fayoum en Sheikh Massoud 15 Koptische 
gezinnen geholpen met radicale verbeteringen van hun huis.

Een dak boven je hoofd
Aantal belanghebbenden: 
• 15 christelijke gezinnen een 

sterk verbeterd huis.
• 74 broeders en zusters een 

veel beter leven.
• 30 arme dorpelingen hadden 

wekenlang betaald werk om 
deze huizen te verbouwen.
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Fathi Kamal (58)  is getrouwd met Mervat Khalil.  Het 
echtpaar heeft drie dochters en een zoon. Donia 
studeert aan de universiteit van Sohag; Maryam heeft 
een handelsdiploma; Marihan en Samy zitten nog op 
de middelbare school.  

Fathi is een dagloner die daarmee soms wat verdient. 
Mervat en de kinderen verdienen niets. In hun dorp 
Sheikh Massoud is bijna geen betaald werk te vinden. 
Gelukkig heeft Fathi een stukje land - niet meer dan 
een tuin - waar hij een beetje eten voor het gezin kan 
verbouwen, maar honger ligt altijd op de loer.

De priester van hun Koptische kerk vroeg 
of we dit gezin konden helpen met de 
restauratie van hun krotwoning. We troffen 
hen aan in een huis waarvan een deel 
van het dak was ingestort. Er was geen 
stromend water. Ook geen toilet, alleen een 
gat is de betonnen vloer en zonder deur 
ervoor.  Dit jaar hielpen we dit gezin om iets 
van hun zelfrespect te herwinnen: ze zijn in 
ieder geval dolgelukkig met hun huis dat 
enorm is opgeknapt. Vooral de vier dames 
sprongen een gat in de lucht: ze lieten 
weten dat ze heel dankbaar zijn dat ze nu 
eindelijk een hygiënisch toilet hebben, met 
privacy.
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Je mag er zijn!
We zijn betrokken bij een prachtig onderwijsproject in Omraneya, een sloppenwijk in Giza ten 
westen van Cairo. Onze focus is gericht op 200 heel kwetsbare meisjes; in 2021 konden we er 80 
begeleiden. 

Huiselijk geweld, drugsgebruik en geweld tegen vrouwen en meisjes is een enorm probleem.  Voor 
christenen zijn de problemen extra groot omdat de wijk ook nogal wat islamitisch extremisme kent.  
Veel meisjes in Omraneya maken hun school niet af. Ze moeten al jong meewerken als bedelaars 
op straat of bij het schoonhouden van de gebouwen 
waar hun ouders bewaker zijn.  Ze wonen vaak 
in de garages van die gebouwen of in flatjes 
die eigenlijk te slecht zijn voor bewoning. 
De toekomst voor deze kinderen is somber. 
Daarnaast zijn de meisjes extra kwetsbaar: 
kindermisbruik komt veel voor, en deze meisjes 
worden vaak vroeg uitgehuwelijkt.

Doel van ons project is om deze meisjes weerbaar 
te maken tegen de vele gevaren die op de loer 
liggen; we helpen ze om weer naar school te 
gaan; we leren ze over een gezonde levensstijl 
en hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Ze 
leren om over hun toekomst na te denken 
en hoe ze een goede baan kunnen 
vinden. 

Met een team van vrijwilligers 
nemen we de meisjes mee 
op schoolreisjes, we geven 
muziekles, we leren ze 
handvaardigheid, we helpen 
hun ouders om beter voor ze te 
zorgen. 

• Majid Malek gaf 20 meisjes elke week één of twee keer Engelse les. 
• Amal Salah gaf wekelijks 25 meisjes Arabische les: beginnerscursus.
• Zainab Rashad gaf wekelijks 15 meisjes Arabische les: een wat hoger niveau. 
• Hanan Anwar gaf wekelijks 20 meisjes wiskundeles.

Onderwijs
Aantal belanghebbenden: 
• Ongeveer 80 kwetsbare 

meisjes deden mee in diverse 
programma’s.

• 400 gezinsleden van deze 
meisjes profiteerden mee. 

• 24 vrijwilligers. 
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• Dina Mahmoud gaf tweemaal per week lees- en schrijfonderwijs voor 10 ongeletterde 
moeders. 

• Teresa Gatta gaf twee- of driemaal per week computerles aan groepjes van 5 meisjes. 
• Reham Khalaf gaf wekelijks twee cursussen in tekenen en handvaardigheid aan 22 meisjes.
• Jacqueline al-Masri leerde eenmaal per week een groep van 22 meisjes om oorbellen, 

kettingen, etc te maken. 
• Dr. Sarah Al-Shafei gaf dit jaar acht keer voorlichting over een aantal onderwerpen als gezonde 

voeding, gezond leven, hoe omgaan met corona, verschillen tussen jongens en meisjes, 
persoonlijke hygiene, menstruatie, sexualiteit, pestgedrag, etc. 

• Veronica Maged trainde 22 meisjes wekelijks in het bouwen aan hun karakter door het 
bespreken van onderwerpen als eerlijkheid, acceptatie van de ander, omgangsregels, 
beleefdheid, goed luisteren etc. 

• Dr Nermin Jamil gaf zes lezingen aan 22 meisjes over emotionele zaken: angst, gevoelens 
uiten, je zelfbeeld, etc. 

• Dr. Sarah Al-Shafei  werkte wekelijks met 30 moeders op het gebied van 
gezondheidsbewustzijn: themas als  opvoeding, persoonlijke hygiene, corona, etc.

• Samen met de Al-Hayat Foundation zijn sessies gehouden speciaal voor de vaders van onze 
meisjes. Thema’s zoals goed opvoeden, wat is echte mannelijkheid, etc. 

• In 19 gezinnen werd geholpen de huiselijke situatie te verbeteren. Er werden dekens en 
winterkleren uitgedeeld, sokken en ondergoed. 

• Wekelijks deden 50-70 meisjes mee aan recreatieve activiteiten waarin door spel en videos 
wordt gewerkt aan het zelfbeeld en het gedrag van deze kinderen. 

• Tijdens de zomer gingen 22 meisjes mee op een ‘schoolreisje’ naar Marioteya (Alexandrië) 
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Alfabetisering
In de wijk Kilo4.5 waren we dit jaar verantwoordelijk 

voor een alfabetiseringsproject voor 27 Soedanese 
vrouwen.  Ze zijn gevlucht voor oorlog en ellende 

uit Soedan in de hoop op een beter leven in 
een westers land.  Door de situatie in Soedan 

hebben veel vrouwen geen school gevolgd, of 
soms maar een paar jaar.  Daardoor kunnen 

ze niet of nauwelijks lezen en schrijven. 
Omdat ze vaak jarenlang blijven 

wachten in Cairo voor ze naar een 
westers land mogen doorreizen, is 

deze wachttijd een uitgelezen 
periode om deze dames lees- en schrijfonderwijs te geven. 

We konden de faciliteiten gebruiken van een 
Soedanese school. De leider van dat schooltje 
was een van de onderwijzers van de vrouwen.  Die 
kwamen vanwege de gezellige sfeer vier of vijf 
keer per week naar hun school en leerden daar 
niet alleen lezen en schrijven, maar zagen hun 
zelfrespect en zelfvertrouwen ook enorm omhoog 
gaan.  

Bijles in Ezbet el-Nakhl
Kinderen in Ezbet el-Nakhl hebben een groot probleem 
op het gebied van onderwijs.  Ten eerste is het aantal 
scholen erg klein, dus die zijn erg overbevolkt, met vaak 
60 of meer kinderen in een klas.  Dat maakt het niveau van 
het onderwijs uiteraard erg laag.  Maar wie slecht scoort 
op de centrale landelijke examens heeft geen hoop op 
goed vervolgonderwijs.  Veel kinderen in deze wijk stoppen 
voortijdig met hun school omdat ze geen enkele motivatie 
hebben of omdat de familie te arm is voor de marginale eigen 
bijdrage die ouders moeten leveren aan de scholing van hun kroost. 

Kinderen die hopen op een betere toekomst hebben naschoolse bijlessen nodig, en die leveren we 
aan ongeveer 125 christelijke kinderen.   We vroegen aan de directeur van het centrum wat voor 
impact dit onderwijs op de kinderen heeft. Ze vertelde twee verhalen.

Aantal belanghebbenden:  
• 27 vrouwen die leren lezen en 

schrijven. 
• 135 gezinsleden die profiteren 

van een lezende vrouw en 
moeder. 

• 3 Soedanezen (2 vrouwen, 1 
man) die een klein salarisje 
krijgen voor het lesgeven. 

• 1 Soedanese school waarvan 
we een leslokaal huren, wat 
hun dan ook weer helpt.

Aantal belanghebbenden: 
• 125 kinderen kregen bijles. 
• 625 gezinsleden profiteerden 

mee.
• 12 leraren kregen een klein 

salaris.
• 3 kerken profiteren dat hun 

leden beter worden opgeleid. 

“Ik ben zo trots dat ik nu mijn naam kan schrijven. En ik heb al een boekje voor kinderen 
gelezen. helemaal zelf. Het is net of ik een nieuw leven heb gekregen.”
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“Demiana (12) is een van de kinderen in ons centrum.  Ze was gestopt met 
naar school gaan; de leraren klaagden steeds dat ze haar huiswerk niet deed 
en dat ze in de lessen lui was en niet oplette.  Thuis en op school kreeg 
Demiana weinig stimulans om te leren. Haar moeder is een eenvoudige 
ongeletterde vrouw die naast Demiana nog drie kinderen heeft.  Een vader 
is niet meer in beeld. Toen Demiana’s moeder hoorde over de bijlessen die 
we geven nam ze haar dochter mee.  Ze werden warm verwelkomd door de 
leraren en we bespraken met Demiana een passend leerplan. Ze kreeg er 
al snel plezier in en gaat nu weer naar school, ze doet haar huiswerk en ze 
is actief in de lessen. Ze bleek zelfs een uitblinker te zijn en doet nu enorm 
haar best omdat ze wil gaan studeren om arts te worden.” 

“Nofair komt uit een gezin met vijf kinderen.  Zijn moeder is ongeletterd.  
Het gezin leeft van de kleine uitkering die de gehandicapte vader ontvangt. 
Ze konden daardoor het schooluniform voor Nofair niet betalen.  Dus 
bleef hij thuis van school.  Hij groeide op als een nogal gewelddadig 
straatschoffie.  Ik sprak hem een keer aan op straat en daagde hem uit 
lessen te komen volgen.  Hij zou een cadeau krijgen als hij langskwam, en 
dat sprak hem voldoende aan om eens een kijkje te komen nemen. Onze 
leraren toonden belangstelling voor hem en daarom begon hij vaak te 
komen; hij ging ook weer naar school en zijn gedrag en taalgebruik gingen 
met sprongen vooruit. Hij bleek een slim kind en nu wil hij een officier in het 
leger te worden.” 
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Bacheloropleiding Vroege Kerk Studies  
De opleiding in Vroege Kerk Studies waar we, onder een 
Koptisch-Orthodoxe bisschop, verantwoording voor dragen, 
is dit jaar langzaam gegroeid naar ongeveer 75 studenten.  
Daarvan zijn er ruim 50 erg actief.  De eerste is nu zelfs 
begonnen aan zijn eindscriptie. Onze opleiding is geheel 
digitaal, maar onderdeel daarvan is dat de studenten elkaar 
vier keer per jaar fysiek ontmoeten.  Corona gooide roet in 
het eten, helaas, maar dit jaar konden we in elk geval één 
keer bijeen komen.  Dat werd enorm gewaardeerd door de monniken, nonnen, priesters en hun 
gemeenteleden die bij ons studeren. Velen van hen kwamen ons persoonlijk bedanken voor de 
opleiding die ze mogen volgen.  

Niet alleen Corona was een hindernis dit jaar, maar ook dat we nog geen accreditatie hebben.  
Nu kan dat ook niet, want zulke accrediterende organisaties eisen doorgaans dat je al twee jaar 
functioneert voor ze je onder de loupe willen nemen.  Maar dit jaar bestaan we twee jaar dus we 
werken nu hard aan het vinden van een organisatie die ons kan accrediteren. 

“Ik vind het gespecialiseerde curriculum en de docenten heel goed. Werkelijk, 
door mijn studie ben ik echt verlicht en ik heb zoveel meer kennis gekregen. 
Mijn kijk op het christendom is completer geworden door de studies van de 
kerkvaders. Ik heb veel mensen gewezen op deze opleiding.  Ik bid dat God 
iedereen die hieraan meewerkt zal zegenen voor deze geweldige opleiding; 
het is echt boven verwachting.”

Fr. Matta Assad, priester in de stad Mansoera

“De meeste studies die worden aangeboden zijn in het Engels, maar jullie geven 
de hele studie in Arabisch, prachtig!  Veel priesters en monniken, mannen en 
vrouwen doen mee aan deze studie omdat het zo behulpzaam is in de dienst in 
de kerk.” 

Waheed Ramzi Abdullah, student uit de provincie Boehaira

“Het is heel belangrijk dat we goed studie maken van onze christelijke 
oorsprong.  Hoe leefden mensen toen? Hoe werd het evangelie verspreid? 
Hoe gingen ze om met de problemen van hun tijd? Wij hebben vandaag de 
dag onze eigen problemen en conflicten, maar het helpt ons om te zien hoe 
onze voorvaders met hun problemen omgingen, zodat we in hun geest onze 
problemen vandaag het hoofd kunnen bieden.” 
 
Dr. Bishoy Ramzy, docent uit Cairo

Aantal belanghebbenden: 
• 70 Egyptische studenten. 
• 12.000 gemeenteleden 

van de priesters die bij ons 
studeren.

• 5 Egyptenaren die voor dit 
project werken.
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“In mijn kerk gebruik ik wat ik leer om dat weer door te geven aan de jeugd.  
Bovendien heeft het mij persoonlijk meer diepgang in mijn geestelijk leven 
gegeven. Ik heb ook geleerd zelfstandig onderzoek te doen en mijn mening te 
vormen. Ik kan iedereen aanraden om zich ook in te schrijven voor deze studie.”

Michael George, ingenieur uit Zeitoen

“Het materiaal dat we in deze studie gebruiken is erg goed. Dit was bijvoorbeeld 
voor het eerst dat ik leerde over het Syrisch Christendom. Ik geniet van de 
studies over de kerken in Noord Afrika, en de lessen in Griekse en de Koptische 
taal. Vooral de studie van de Apostolische Vaders sprak me enorm aan, om te 
zien dat al bij de vroegste schrijvers van de kerk het geloof in de Drie-eenheid 
overduidelijk is.” 

Fr Karas al-Iskandari, klooster van Anba Makarius in Jabal al-Qalali
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We krijgen regelmatig verzoeken om hulp die eigenlijk 
buiten onze directe projectdoelen vallen.  Het ging 
wel om mensen in hun nood, dus we zochten naar 
oplossingen.  Met zulke mini-projecten gingen we 
doorgaans rechtstreeks naar de achterban, en als die 
vrijgevig handelden konden wij tot actie overgaan.   

Bassem werkte als herenkapper in Hurghada; dat ging goed totdat 
door Corona alle toeristen wegbleven en ook veel Egyptenaren uit 
Hurghada vertrokken.  Bassem ging failliet door de huur die hij moest 
betalen en moest daarom zelfs zijn kappersspullen verkopen.  Hij 
is toen naar zijn geboortestad Fayoum teruggekeerd. We hielpen 
Bassem om weer een pand te huren en op te knappen, en om de 
nodige kappersspullen te kopen.  Zodoende kan hij zijn eigen gezin 
weer onderhouden.

We hielpen twee kerken om aan 73 arme kinderen - onder hen nogal 
wat wezen - schoolmaterialen te geven aan het begin van het nieuwe 
schooljaar. Pennen, potloden, schriften, en een leuke rugzak.  Ook 
gaven we winterkleding aan 75 kinderen.     

Verder hielpen we een Soedanese vrouw met de kosten van de 
thuisreis naar Khartoem. We betaalden voor operaties en medicijnen 
voor elf mannen en vrouwen. We hielpen een zwangere vrouw met 
de huur van een nieuwe flat nadat haar man haar ineens verliet, en we 

hielpen vier andere gezinnen met de huur.  In drie urgente gevallen betaalden we voor  juridische 
bijstand. We hielpen vijf gezinnen met kosten van onderwijs van hun kinderen. Zeven vrouwen 
kregen financiele hulp.

Van alles wat
Aantal belanghebbenden: 
• 1 man kan weer werken.
• 73 kinderen kregen schoolmaterialen.
• 75 kinderen kregen kleding.
• 8 vrouwen kregen financiele hulp.
• 11 mensen kregen medische hulp.
• 12 kinderen konden naar school. 
• We hielpen 5 gezinnen met hun huur
• 355 gezinsleden verheugden zich in 

genoemde hulp.
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Operationele doelen 2022
Om ons strategisch plan van 2020-2024 te implementeren, hebben we voor 2022 de volgende 
doelstellingen:

• We willen onze inkomsten vergroten van €278.000 in 2021 naar €340.000 in 2022.  Dat is een 
groei van 22%.  In dit overzicht hebben we een aantal soortgelijke projecten samengevoegd. 

Projecten Budget 2021 Inkomsten 2021 Budget 2022

Gezondheid vluchtelingen €75 000 €71.650 €80.000

Individuele noodgevallen €17.500 €6.500 €10.000

Steun aan kerken €13.000 €32.671 €35.000

Kwetsbare kinderen €34.000 €13.098 €38.000

Theologische opleidingen €39.800 €19.665 €28.500

Alfabetisering vrouwen €3.500 €2.876 €20.000

Een dak boven je hoofd €20.000 €10.290 €20.000

Eten op tafel €45.000 €50.595 €43.000

Diverse kleine projecten €20.000 €5.888 €5.500

C100 €15.000 €17.728 €25.000

Algemene donaties - €32.943 €35.000

Speciale donatie voor PR - €14.858 -

TOTAAL €282.800 €278.762 €340.000
+ + +
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• We onderzoeken voor elk van onze huidige projecten en onze rol daarin, of verbetering nodig is.  
Per project zoeken we ook naar maximalisering van het positieve effect op de doelgroep.

• Ons aantal donateurs groeit:

1. We behouden in 2022 de huidige 17 stichtingen die ons steunen, en ontvangen daarnaast 
substantiële donaties van vier nieuwe Nederlandse en een nieuwe Engelse stichtingen.

2. Onze Club van 100 (C100) groeit in 2022 naar 70 leden en we zoeken naar manieren om 
minstens vijf mensen in deze groep te activeren als ambassadeurs van ons werk. 

3. Het aantal individuele donateurs groeit van 311 tot 425. 
4. Het aantal locale kerkelijke diaconieën dat ons steunt groeit van 18 naar 25.  

• In 2022 zullen we 12 digitale nieuwsbrieven versturen

• In 2022 zullen we tweemaal een verzoek richten aan diaconieën van diverse Nederlandse kerken.  

• We beogen dat in 2022 ons bestand van Nederlandse email-adressen toeneemt van 403 naar 
750. Ons bestand van engelstalige e-mailadressen groeit van 14 naar 25.

• We verbeteren waar mogelijk onze website en facebook-pagina.

• We onderzoeken in 2022 of professionalisering van onze fondswerving met geschikte software 
behulpzaam is, en implementeren dat desgewenst. 

• We zullen in 2022 aanwezig zijn in de christelijke media in Nederland met zes artikelen en vier 
interviews.  Daarbij zullen we minstens zes persberichten aanbieden.  We zullen in minstens twee 
digitale christelijke media-platforms adverteren.

• Het bestuur van stichting Nijlvallei vergadert zes keer in 2021, het controleert de gang van zaken, 
stimuleert het werk, en het maakt plannen voor 2023.

En dit alles, zo de Heere wil en wij leven.
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JAARREKENING 2021

1. Balans per 31 december 2021
__________________________________________________________________________________________

ACTIVA (In euro’s)   31-12-2021     31-12-2020
__________________________________________________________________________________________

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

Debiteuren          0              3.890
Overige vorderingen           1.513     2.163

LIQUIDE MIDDELEN 

Kas en Bank           68.445                      17.508
         ________+                                       _______ +
            69.958            23.561

__________________________________________________________________________________________

PASSIVA (In euro’s)   31-12-2021     31-12-2020
__________________________________________________________________________________________

Algemene reserve          22.986      -184

Geoormerkte inkomsten         46.972            23.745    
              _____+                      ______+
            69.958            23.561
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2. Resultatenrekening over 2021
__________________________________________________________________________________________

BATEN (In euro’s)             2021         2020  
__________________________________________________________________________________________

Inkomsten specifieke doelen: besteed         203.679      150.075 
Inkomsten specifieke doelen: nog niet besteed        46.972      23.745
Overige / Algemene inkomsten:         50.671        28.209 
            ______+                   ______+
Totaal Baten                    301.322               202.029

__________________________________________________________________________________________

LASTEN (In euro’s)
__________________________________________________________________________________________

Kosten kantoor           32.846               29.119
Reis/verblijf              1.546                 1.585
Uitgaven specifiek doelen                  189.204             150.075
Bestuur/organisatie            1.594                       2.164
            ______ +                  ______+
Totaal Kosten           225.190               182.943

Financiele baten en lasten

Wisselkoersen / koersverschillen                                  7.687                  -3.696
Reservering voor specifieke doelen                    46.972                 23.745
               ______ +                 ______ +
Resultaat 2021            21.473                   -963
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3. Toelichting op de balans per 31 december 2021
__________________________________________________________________________________________

LIQUIDE MIDDELEN (In euro’s) 31-12-2021    31-12-2020
__________________________________________________________________________________________

Kas                                    25.223              3.824
Bank                      43.222            13.684
                     ______ +                      ______ +
                      68.445            17.507

3. Toelichting op de balans per 31 december 2021 
_________________________________________________________________________ 

In euros 	 	 	 31-12-2021	 	 	 	 31-12-2020 
_________________________________________________________________________ 

Liquide middelen 
Kassen	 	 	 25.223		 	 	 	   3.824

Bank	 	 	 	 43.222		 	 	 	 13.684

	 	 	 	 ________              	 	 	 _______

	 	 	 	 68.445		 	 	 	 17.507


Inkomsten Projecten en 
Algemene 2021 31-12-2020 Inkomsten 

2021

Directe 
uitgaven 

projecten 2021

Deel van 
uitgaven voor 
begeleiding 

kantoor 2021

Saldo 
31-12-2021

Medische hulp vluchtelingen €	 856 €	 71,650 €	 56,630 €	 10,747 €	 5,129
Zondagse maaltijd Soedanezen €	 5,633 €	 7,652 €	 9,206 €	 4,079
Individuele noodgevallen €	 3,224 €	 6,500 €	 7,303 €	 2,421
Koptisch studieprogramma €	 (1,251) €	 17,915 €	 20,242 €	 (3,578)
Studiebeurs theologiestudenten €	 382 €	 1,750 €	 1,110 €	 1,022
Alfabetisering Soedanezen €	 (363) €	 2,876 €	 2,263 €	 250
Voedselpakketten €	 6,361 €	 42,943 €	 30,386 €	 2,294 €	 16,624
Instituut Bijlessen kinderen €	 2,084 €	 12,048 €	 6,261 €	 7,871
Diverse kleine projecten €	 (635) €	 3,037 €	 4,443 €	 (2,041)
Kerk in Madinat Salaam €	 (474) €	 2,045 €	 368 €	 1,203
Baptistengemeente €	 3,305 €	 3,582 €	 4,337 €	 2,550
Huisreparaties €	 439 €	 10,290 €	 4,129 €	 1,029 €	 5,571
Je mag er zijn! €	 3,000 €	 1,050 €	 1,991 €	 405 €	 1,654
Kerk in Omraniya €	 5,170 €	 5,000 €	 170
Dorp Sheikh Massoud €	 2,851 €	 2,488 €	 363
Leiderschapstraining Anafora €	 21,874 €	 21,874 €	 0
Speciale donatie voor PR/boek €	 14,858 €	 11,173 €	 3,684

C100 €	 17,728
Algemene donaties en inkomsten €	 1,184 €	 32,943

TOTAAL €	 23,745 €	 278,762 €	 189,204 €	 14,475 €	 46,972
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4 Toelichting op de resultatenrekening 2021
__________________________________________________________________________________________

(In euro’s)      2021              2020
__________________________________________________________________________________________

KOSTEN KANTOOR

Salarissen Egyptisch personeel                     13.771          11.535
Pensioenpremie, verzekeringen                        3.294            2.228
Verhuiskosten kantoor                  -               616
Kantoor Nederland              2.721            1.412
Website                            1.016                    -
Gas/water/elektra              362                         276
Huur                          4.616            5.909
Schoonmaak              388               334
Telefoon/internet                       295                      69
Bankkosten                       831               972
Briefpapier e.d.                         133                194
Hardware                     305                  157
Kantoorbenodigdheden                 126                  673
Onderhoud                    435                      1.057
Apparatuur                   437               175
Vervoer                  736            1.137 
Overige kantoorkosten              3.380            2.366 
              ______ +         ______ +
              32.846              29.119

REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN

Reiskosten                -      126
Verblijfskosten               -      128
Vliegtickets                1.546            1.329
Visa              -          2
               ______ +         ______ +
                1.546                1.585

BESTUURS- EEN ORGANISATIEKOSTEN

Notaris, Administratiebureau Egypte     414            2.117
Accountant Nederland             1.180                      -
Juridisch advies Egypte           -                 47
              ______ +                            ______ + 
                1.594            2.164
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5. Algemeen

Alle posten uit de balans, waarvan de waardering niet afzonderlijk is toegelicht, zijn tegen nominale 
bedragen gewaardeerd, waar nodig, onder aftrek van voorzieningen.

Als criterium voor het tijdstip van de verantwoording van inkomsten geldt het moment van het 
verrichten van diensten. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.

De administratie is gevoerd in de Egyptische valuate (de Egyptisch pond).  Op basis van de 
koers per 31 december 2021 is naar euro’s omgerekend voor de cijfers van 2021. Vanwege 
koersschommelingen tijdens het jaar, zorgt dat dit en bedrag van €7.687 voor koersverschillen in de 
resultaatrekening moesten opnemen. 

Liquide middelen en vorderingen zijn opgenomen voor nominale bedragen, welke vrij ter 
beschikking staan.

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de inkomsten en de kosten en andere lasten over het 
jaar.  

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; kosten reeds 
zodra zij voorzienbaar zijn. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.

Voor zover giften binnengekomen zijn voor specifieke doeleinden worden deze (soms onder aftrek 
van een percentage voor begeleidingskosten) alleen daarvoor gebruikt – overschotten na afloop van 
het jaar worden op de balans gereserveerd voor volgende jaren voor dat specifieke project.

Met uw vragen kunt u zich uiteraard altijd tot ons - bestuur of directeur - wenden.
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Fraudezaak

Begin 2021 ontdekten we in Egypte een fraudezaak waarbij een semi-vrijwilliger van ons werk was 
betrokken. Het ging om een kwestie in 2020 en 2021 en in totaal om een bedrag van EGP46.700 
(ca. €2.500)

In overeenstemming met ons Fraudeprotokol (7 oktober 2020, zie https://www.nijlvallei.nl/
Downloads/Fraudeprotokol.pdf) melden we bij deze een zaak van fraude. Dit zijn de relevante 
gedeeltes uit het protocol: 

• Als de fraude is gepleegd door een vrijwilliger, wordt de samenwerking per direct opgezegd.  
De schade en aanvullende kosten worden op de vrijwilliger verhaald.

• Fraudegevallen worden vermeld in het jaarverslag van de stichting. […] Als de fraude een 
specifiek project betreft dat door een of enkele donoren wordt ondersteund, worden de 
betreffende donoren rechtstreeks door het bestuur 
geïnformeerd.

We ontdekten dat een persoon die veel voor ons deed 
(een semi-vrijwilliger) had gerommeld met enkele 
ontvangstbewijzen van een supermarkt in Cairo waar we 
inkopen deden voor ons voedselproject. Aanvankelijk 
ontkende de persoon alles, maar later gaf die toe 
samen met een ander ‘een beetje’ te hebben gestolen. 
We hebben de vrijwilliger laten weten dat we niet 
meer zullen samenwerken. Uiteindelijk hebben de 
betrokkenen het volle bedrag terugbetaald. We hebben 
dit in 2021 voor ons voedselproject gebruikt waarvoor 
het was bedoeld. 

We hebben de donors op de hoogte gesteld van dit geval, en melden dit nu dus ook in ons 
jaarverslag.  We hebben hiervan geleerd:

1. Voorzichtiger te zijn met de keus van mensen met wie we werken.
2. Striktere controle op ontvangstbewijzen en de uitvoering van projecten.
3. Meer algemene controle over het hele proces van projecten waarbij we betrokken zijn.

We hebben overwogen of we meer menskracht moeten inzetten op dit soort controle, maar dit 
leek ons onwenselijk want ook zonder extra menskracht hebben we deze zaak ontdekt en opgelost; 
bovendien willen we oppassen dat we niet door overmatige controle onze slagkracht om snel en 
adequaat hulp te kunnen verlenen, verminderen. 

Jos M Strengholt  
Mede namens het bestuur van Stichting Nijlvallei


