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Om in Egypte te kunnen werken moet je heel 
gemotiveerd zijn, en ook wat tegendraads. Dat is 
de stijl van Stichting Nijlvallei. 

Onze motivatie is de netelige situatie van de Kerk 
in Egypte en de armoede van veel christenen 
en anderen in dat land.  Wie daarmee wordt 
geconfronteerd en Matteüs 25 serieus neemt, moet 
wel in actie komen. 

We werken samen met kerken in Egypte. We 
geven mensen eten en een dak boven het hoofd, 
we zorgen voor zieken, voor vreemdelingen, en 
we helpen christenen onder druk. Ook dragen we 
ons steentje bij aan christelijk onderwijs binnen de 
kerken van Egypte.  In dit jaarverslag geven we u 
een overzicht van onze activiteiten. 

We zijn ook wat tegendraads.  We doen liever wat 
anderen niet doen.  We zijn niet te beroerd om 
onze nek uit te steken en risico’s te nemen. No guts, no glory,

,

 nietwaar?  We leggen ons 
niet snel neer bij het idee dat iets niet kan in Egypte.  

Dank voor uw interesse in ons werk.  We hopen dat u hieraan mee wilt doen en dat 
u zich, net als wij, laat motiveren door de woorden van onze Heer Jezus Christus: “Ik 
verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van 
mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” (Matteüs  25:40, NBV)

Dr Jos M Strengholt
Directeur Nijlvallei

GEMOTIVEERD EN TEGENDRAADS
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‘Verbeteren’
Onze hulpverlening is gericht op de mensen die op 
de bodem van de samenleving zitten.  Drenkelingen.  
Mensen die dreigen kopje onder te gaan vanwege 
armoede, ziekte, honger, of sociale druk.  

Er is een Chinees spreekwoord dat luidt: “Geef een 
man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een 
man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.” Dat 
is mooi en we zijn dan ook betrokken bij projecten 
die mensen helpen om voor zichzelf te gaan zorgen.  

Maar heel veel mensen zijn totaal niet in staat voor zichzelf  te zorgen; ze zijn te diep 
gezonken. Mensen die dreigen te verdrinken moet je eerst uit het water halen en ze helpen 
op adem te komen. Daarna kan je ze misschien ook leren zwemmen.  We geven daarom 
nogal wat noodhulp aan christenen in Egypte. 

‘Individuen en gemeenschappen’
Sommige van onze projecten zijn gericht op specifieke groepen, zoals straatmeisjes in een 
onveilige situatie, of Kopten, of Soedanese vluchtelingen.  Maar we geven ook individuele 
hulp aan mensen die persoonlijk klem zitten, bijvoorbeeld om godsdienstige redenen of 
door hun armoede. 

‘In Egypte’
We beperken ons tot Egypte.  Nou ja, werken in een land met 100 miljoen inwoners dat 
elke 8 jaar groeit met het aantal van de hele bevolking van Nederland, kun je nauwelijks 
beperkt noemen. 

‘Vooral onderwijs, voedselverstrekking en medische hulp’ 
Het woord ‘vooral’ geeft 
ons de flexibiliteit om heel 
verschillende soorten projecten 
op ons te nemen, maar 
‘onderwijs, voedselverstrekking 
en medische hulp’ zijn wel 
de kern van wat we doen. 
Onderwijs versterkt mensen, 
helpt ze om zichzelf te 
ontwikkelen en vormt zo nieuw 
leiderschap voor de kerken in 
Egypte. Voedselhulp is urgent  
voor de allerarmsten.  
Medische hulp redt 
levens van mensen en 
zet hun leven weer op 
de rails.

DOEL VAN STICHTING NIJLVALLEI 

Ons doel 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.
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‘Voor de allerarmsten’
Het is een uitdaging om de allerarmsten hulp te bieden want die zijn vaak het moeilijkst 
bereikbaar. Maar dat is wel ons streven!

‘In samenwerking met plaatselijke kerken en christelijke organisaties’
We zijn geen cowboys die zomaar wat doen in Egypte.  We luisteren naar de kerk, we steunen 
projecten van plaatselijke kerken en christelijke organisaties, en het is juist op die manier dat 
we de allerarmsten weten te bereiken. We komen niet met onze eigen plannen, maar luisteren 
goed naar de kerken in Egypte om samen met hen te doen wat zij het meest van belang 
achten.



6

ttt

Op 24 december 2019 is Stichting Nijlvallei opgericht, nadat we op informele manier al 
jarenlang in Egypte werkzaam waren.  .  

Omdat we nu een stichtingsvorm hebben, moest meteen veel werk worden verzet.  Dat 
hebben we in 2020 dan ook gedaan. 

Stichtingsbestuur
We zijn ons werk begonnen met de vorming van een stichtingsbestuur. Dit bestaat uit: 

Rev Kerry Buttram (voorzitter) 
Rev Jaap Haasnoot (secretaris) 
Drs Mark Peter van der Bijl (penningmeester)

Dit bestuur heeft Dr Jos M Strengholt aangesteld als directeur.  Hij heeft sinds 1988 bijna 
onafgebroken in Egypte gewoond en gewerkt.  Hij woont nu in Nederland en reist heen en 
weer.  Hij werkt onbezoldigd voor Stichting Nijlvallei. 

In 2020 vergaderde het bestuur zes keer.  Vanwege Covid-19 werden de meeste 
bijeenkomsten via Zoom gehouden.

Kantoor in Egypte
Nijlvallei heeft een kantoor in Egypte met 2 full-time lokale medewerkers.  Verder hebben 
we een parttime boekhouder en twee parttime assistenten.

Voor dit kantoor en de medewerkers zijn in 2020 de juridische en personele zaken 
geformaliseerd.

MET STOOM EN KOKEND WATER: 2020

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 zending buiten de Verenigde Staten (mijn geboorteland) gewerkt.  Ik 
heb speciale belangstelling voor Egypte, omdat ik daar een aantal jaren 
woonde en werkte. 

Kerry Buttram

Ik werk bij de zendingsorganisatie GZB als regiocoördinator voor oostelijk 
Afrika. Daarnaast ga ik zo nu en dan voor in kerkdiensten van de PKN en 
van de Anglicaanse kerk in Arnhem & Nijmegen. Ik vind het heel belangrijk 
om verbindingen te maken binnen de wereldwijde kerk. Er is zoveel wat we 
met elkaar kunnen delen en wat we van elkaar kunnen leren! 

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 
ook mijn grote interesse gekregen.  Mark Peter van der Bijl
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Beleidsontwikkeling
In 2020 namen we als stichting de volgende documenten aan die op onze website 
beschikbaar zijn. Sommige hiervan zijn (nog) in het Engels.

• Financial Principles and Procedures - hoe we omgaan met budgettering, geld etc. 

• Fondswervingsbeleid - onze aanpak van fondswerving, inclusief pr en informatie

• Safeguarding policies - hoe we omgaan met kwetsbare mensen

• Projects Protocol - hoe we omgaan met projecten

• Fraudeprotocol - hoe we fraude voorkomen

Website, Facebookpagina, nieuwsbrief
We hebben een website laten ontwikkelen: www.nijlvallei.nl.  In het komende jaar wordt 
deze website verbeterd. 

We zijn we actief met een Facebookpagina: www.facebook.com/Nijlvallei

We zijn met een digitale nieuwsbrief begonnen die mensen op aanvraag ontvangen. In 
2020 groeide dit tot 105 mensen en organisaties die de Nederlandstalige nieuwsbrief 
krijgen; 19 mensen en organisaties ontvingen de Engelstalige. 

Kamer van Koophandel en ANBI
We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting Nijlvallei 
met nummer  76961583

We hebben erkenning van de belastingdienst ontvangen dat we een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn.  Het fiscaal nummer is 
8608.54.644 

Bankrekeningen
We hebben bij de ING een bankrekening geopend: 
IBAN: NL28 INGB 0007 0915 74  
BIC (SWIFT): INGBNL2A

We hebben een account bij www.geef.nl

C100
We zijn begonnen met onze ‘Club van 100’ (C100).  Dat is een groep van 100 mensen die 
maandelijks minimaal 20 euro doneren.  

We streefden ernaar om in 2020 vijftig leden voor C100 in te schrijven.  Vanwege vertraging 
met het krijgen van een bankrekening konden we veel later dan gewenst met dit project 
beginnen, maar eind 2020 hadden we toch ongeveer 30 leden van C100.  Samen zegden 
die € 920 euro per maand aan donaties toe, dus bijna het aanvankelijk beoogde bedrag. 

Relaties in Egypte
We hadden ons als doel gesteld om met vijf christelijke organisaties en kerken in Egypte 
een ‘vaste relatie’ te hebben in 2020. We hebben de lat waarschijnlijk te laag gelegd 
want deze doelstelling is makkelijk gehaald; we werken nauw samen met 15 kerken 
en organisaties.  Omwille van vertrouwelijkheid zullen we de namen van die kerken en 
organisaties hier niet publiceren.  
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EGYPTE: WAAR HET WERK PLAATSVINDT

In 2020 bereikte Egypte het 
bevolkingstal van 100 miljoen. Jaarlijks 
komen daar zo’n 2 miljoen mensen 
bij.  Door deze onstuimige groei is het 
erg moeilijk het land economisch te 
ontwikkelen.  Een kleine elite van 5-10 
procent van de bevolking heeft het 
goed; de rest van de bevolking heeft 
enorme moeite het hoofd boven water 
te houden. De elite is vaak verbonden 
aan de Egyptische machthebbers.

Het gemiddelde gezinsinkomen is 312 
euro per maand. Het aantal mensen 
onder de armoedegrens is ongeveer 30%. Deze mensen verdienen minder dan 1½ euro 
per dag. Voor hun mensen is fruit of melk te duur.

Door de Covid-19 crisis werd de problematiek voor de armen in Egypte nog groter want 
veel werk viel weg.  Het toerisme kwam geheel tot stilstand. 

Intussen gaat de overheid door met enorme infrastructurele projecten voor miljarden 
euro’s. Het is mooi om te zien dat het land zich ontwikkelt en moderniseert, maar het is 
tragisch dat die ontwikkeling nogal aan de arme bevolking voorbij lijkt te gaan.  Kritiek 
daarop wordt niet getolereerd.  

Sinds de opstanden van 2011 met alle chaos die daarop volgde, heeft Egypte de rust 
terug.  Pogingen van islamisten om zich te doen gelden, zijn door hard ingrijpen van het 



9

t leger onmogelijk gemaakt.  Alleen in delen van  de Sinai Woestijn blijft het onrustig. 
Veel Egyptenaren zijn blij met de hernieuwde stabiliteit, maar dit ging wel ten koste van 
veel vrijheden.  Tienduizenden zitten gevangen vanwege islamistische opvattingen, net 
als  veel mensenrechtenactivisten, journalisten en andere critici van het regering. 

Een van de methodes van de overheid om de rust terug te brengen en te bewaren, is 
door streng toezicht te houden op geldstromen uit het buitenland, bijvoorbeeld naar 
moskeeën en stichtingen.  Ook op de kerken wordt veel meer toezicht gehouden dan 
voor 2011. 

De kerken hebben hun handen vol aan het onderwijs van hun leden en het zorgen 
voor de armen in hun midden. Ze zijn doorgaans dankbaar dat President Abdel Fattah 
el-Sisi een eind heeft gemaakt aan de chaos en de rol die islamisten speelden.  Kritiek 
op de overheid hoor je niet veel  binnen de kerken.  De meesten willen vooral de 
vriendelijke houding van 
de overheid continueren 
en zijn bang voor 
nieuwe chaos en voor 
islamisme.

Werken in deze context 
is niet altijd eenvoudig; 
het vergt een mate 
voor voorzichtigheid en 
zwijgzaamheid.  Maar 
onze Heer, die zelf ooit 
zijn toevlucht in Egypte 
moest zoeken, zal ons 
wel helpen om ons werk 
op een goede manier te 
blijven doen.  
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PROJECT: ETEN NA DE KERKDIENST

Elke zondag zorgen we dat in 6-8 kerken met Soedanese 
vluchtelingen in Cairo eten aan de gemeenteleden wordt 
gegeven.  Een deel daarvan wordt voorbereid door een 
cafetaria bij een kerk, maar het meeste wordt door een 
Egyptische dame voor die kerken klaargemaakt.

We geven gewoonlijk sandwiches maar maandelijks krijgt 
elke kerk ook een wat uitgebreider menu voorgeschoteld. 
Vanwege Covid-19 werd een deel van de kerkdiensten 
afgelast of met een gereduceerd aantal mensen gevierd. 

Ds Nabil Abdallah: “Mensen komen van vrij ver naar onze kerk, 
uit allerlei wijken van Cairo.  Velen moeten in de morgen al vroeg 
op stap en als ze dan bij ons eten 
krijgen na de dienst, is dat in wezen 
hun ontbijt.  Mensen weten dat ze 
eten krijgen en dat is een grote zegen 
voor ze. We hopen dat jullie met deze 
dienst aan onze mensen doorgaan.”

Aantal belanghebbenden:

• 8 Soedanese kerken
• 750 Soedanese 

kerkbezoekers per week
• 1 Egyptische dame met 

een part-time salaris
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PROJECT: ALS JE URGENT NAAR HET ZIEKENHUIS MOET 

De tienduizenden Soedanese vluchtelingen in 
Cairo hebben doorgaans slecht betaald werk, 
geen spaargeld en al helemaal geen medische 
verzekeringen.  Als zich een drama voordoet op het 
gebied van hun gezondheid hebben de meesten 
geen oplossing.  Ze gaan vaak veel te laat naar 
een arts of naar een ziekenhuis.  Wij bieden hulp 
als mensen hun medische ingrepen niet kunnen 
betalen. Dit varieert van het betalen van medicijnen 
voor Hepatitis-B tot grote operaties. 

Mashaer Mohamed is 34 jaar oud.  Ze komt van oorspong uit 
de westelijke provincie Darfoer in Soedan.  Die regio kwam 
in 2003 in opstand tegen de centrale regering in Khartoem 
waardoor het gebied in een situatie van humanitaire ellende 
terecht kwam.      

Mashaer heeft veel van de burgeroorlog en de gevaren 
ervan meegemaakt; ze verloor haar ouders in die oorlog.  Ze 
vluchtte naar familie in Khartoem waar ze haar middelbare 
school wist ze af te maken.  Daarna ging ze aan de Universiteit 
van Khartoem psychologie studeren maar het lukte niet om 
dat af te maken, omdat ze in toenemende mate last van één van haar ogen 
kreeg.  

“Ik ging in 2016 naar Egypte in de hoop dat ik zou kunnen emigreren naar een 
goed land.  Ik ging een paar jaar laten naar een arts in Cairo want de pijn in 
mijn oog werd te groot. Ik had een kwaadaardige kanker in mijn oog en mijn 
oogzenuw.”  

De kans was groot dat de tumor zich naar haar 
hersenen zou verspreiden. De chirurg met 
wie Mashaer contact had, zei dat de operatie 
3.500 euro zou gaan kosten.  Mashaer kon dat 
niet betalen, maar ze hoorde van Nijlvallei en 
vroeg daar om hulp.  We vonden een geschikte 
chirurg die bereid was de operatie te verrichten 
voor 1.900 euro.  Bestralingen kosten per sessie 
ongeveer 45 euro.

“Ik dank God dat ik nu geopereerd ben.  Ik ben 
mijn oog kwijt, en heb nog wel wat bestralingen 
nodig voor ik een kunstoog kan gaan gebruiken. 
Maar ik leef nog, God zij dank. En ik heb goede 
hoop dat alles goed komt.” 

Nijlvallei  blijft betalen voor bestralingen zolang 
dat medisch gewenst is en zal ook voor een 
kunstoog zorgen.

Aantal belanghebbenden:

• 97 Soedanezen die medische 
hulp kregen

• 600 gezinsleden van patiënten
• 1 Egyptenaar die een klein 

beetje betaald krijgt voor 
hand en spandiensten voor dit 
project
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PROJECT: CORONA VOEDSELHULP

ZIEKENHUIS MOET 
Door de Covid-19 crisis verloren veel mensen 
hun werk; we hebben duizenden Koptische en 
Soedanese christelijke gezinnen geholpen met 
voedselpakketten.  Die werden via kerken en 
christelijke organisaties uitgedeeld aan de armste 
mensen in hun omgeving. De blijdschap was 
enorm.

Dr. Maged hoorde van een Koptische vrouw die 
een pakket met eten kreeg: “Ik zal deze kip vandaag klaarmaken, ik kan niet 
wachten.  Mijn kinderen hadden gebeden voor kip en voor gepaneerd vlees.  
Maar wat is gepaneerd vlees? Ik heb het nooit gezien.’ 

Intisar was verantwoordelijk voor veel voedselhulp 
die we aan Soedanezen gaven: “Voor onze 
Soedanese gemeenschap is jullie voedselhulp heel 
belangrijk geweest dit jaar. Het was zo moeilijk 
voor mensen om werk te vinden door Corona.  Veel 
vrouwen die als schoonmaakster werken, verloren 
hun werk.  Onze mannen werken vaak in de bouw 
en dat lag stil. Dat jullie zoveel hulp boden was een 
geschenk van God en we danken jullie enorm.”

Aantal belanghebbenden:

• 5 Egyptische kerken
• 3 Soedanese kerken
• 2.806 gezinnen, dus ongeveer
• 15.500 mensen, die een 

voedselpakket ontvingen
• 1 Egyptenaar die een kleine 

financiële bijdrage krijgt voor 
zijn hulp bij dit project
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PROJECT: SOEDANESE VROUWEN LEREN LEZEN

Veel vluchtelingen uit Soedan zijn opgegroeid in een 
tijd van burgeroorlog; velen zijn daarom nooit naar 
school geweest.  Vooral onder Soedanese vrouwen is 
analfabetisme heel normaal. Nu ze in Egypte wonen, 
kunnen ze alsnog leren lezen en schrijven. 

Bijna dagelijks komen 20-30 vrouwen bij elkaar in een 
Soedanese school om te leren lezen en schrijven. 

Yunus Yousef, leraar op de school:  “We geven hier les aan kinderen maar ook aan 
volwassenen.  Deze vrouwen konden in Soedan nooit onderwijs volgen maar hier 
helpen we ze met de basis; ze leren lezen en schrijven. Dat helpt deze vrouwen enorm. 
Ze hadden voorheen altijd iemand nodig om ze naar nieuwe plaatsen in de stad te 
brengen, maar nu kunnen ze straatnamen en verkeersborden lezen.  Dit geeft deze 
vrouwen veel meer zelfstandigheid. Omdat we in Egypte zijn en niet in ons eigen land 
is het voor de vrouwen moeilijk het Egyptische Arabisch te begrijpen. Maar door ze te 
leren lezen en schrijven gaat dat begrijpen van het Egyptische Arabisch ook beter.”

Intisar Ibrahim Kori: “Ik kon mijn eigen naam niet eens lezen of schrijven.  Dat kan ik nu 
wel. Moeilijk woorden kan ik nog niet, maar dat komt wel.” 

Aantal belanghebbenden:

• 25 vrouwen die leren lezen en 
schrijven

• 125 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
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Abdallah en zijn vrouw hebben drie jonge kinderen.  Hij moest een jaar de gevangenis in 
omdat hij ‘minachting voor de religies’ zou hebben getoond.  De familie van zijn vrouw 
had bij de politie aangifte gedaan, stel je eens voor!  Toen Abdallah vrij kwam, was hij 
zijn baan kwijt en niemand wilde hem als ex-gevangene in dienst nemen. We hebben 
hem geholpen om een kleine supermarkt te openen en de eerste voorraad aan te 
schaffen.  Hij kreeg een deel als donatie en een deel als lening.  Zijn winkel loopt goed.

Rina Mousi (50) kwam in 2018 als vluchteling 
uit Soedan naar Cairo. Ze hoort bij de Noeba-
stam, die jarenlang in staat van oorlog was 
met de regering van Khartoem. Toen ze 
naar Cairo kwam, bleek ze aan chronische 
nierproblemen te lijden.  Ze kreeg veel hulp 
van een Soedanese kerk in Cairo en besloot: 
‘Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God.’  
We hielpen haar met een wasmachine om 
haar zware leven wat te verlichten.

PROJECT: URGENTE PERSOONLIJKE HULP  

Aantal belanghebbenden:

• 16 mannen en vrouwen die 
directe hulp kregen

• 48 gezinsleden

In Egypt kunnen de religieuze gevoeligheden tot 
problemen voor christenen leiden. Ze zijn een 
minderheid die het niet altijd makkelijk heeft.  Soms 
komen individuen hierdoor extra in de knel.  In 
zulke gevallen willen wij graag hulp bieden. Soms 
helpen we mensen om snel te verhuizen, en dan 
betalen we een paar maanden huur.  Of we helpen 
iemand aan een nieuwe baan door hem of haar te 
helpen een eigen bedrijfje te beginnen.
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PROJECT: EEN BAPTISTENGEMEENTE UIT DARFOER

Voorganger Yamani: “Sinds augustus kunnen we met een 
klein aantal Soedanezen uit Darfoer weer kerkdiensten 
houden in Cairo. Ik doe veel huisbezoeken; veel gezinnen 
hebben pastorale hulp nodig. In oktober doopten we 
iemand uit Darfoer.

Door Corona kan ik niet iedereen bezoeken.  Gelukkig 
heb ik assistenten, Abu al-Qasim en Umm al-Jaish.  Die 
hebben wekelijkse samenkomsten buiten Cairo. Ik houd 
contact met iedereen per telefoon.
 

Onze broeder MH van de Missiriya stam in West Soedan had veel problemen met zijn 
familie, zelfs tot in Egypte.  Hij is onlangs naar Ethiopië vertrokken omdat hij zich in Egypte 
te onveilig voelde.  Ik houd contact met hem.  Verder heb ik een aantal andere gezinnen 
door de stad waar ik wekelijks bijbelstudies mee doe. 

Ik ben betrokken bij een project voor de vertaling van de bijbel in de spreektaal van Noord 
Soedan; ik geef ook les op een Soedanese bijbelschool in Cairo.

Veel van wat ik doe zou zonder jullie hulp op velerlei gebied onmogelijk zijn, dus hartelijk 
dank.” 

We steunen een Soedanese predikant van een kleine 
baptistengemeente in Cairo met een salaris. 

Het gaat om een kerkje met vooral gelovigen uit 
de Soedanese provincie Darfoer.  We helpen de 
predikant en zijn gemeente regelmatig met de 
onkosten van het gemeenteleven. Ook betalen we 
voor het theologisch onderwijs van twee van de 
leiders in deze gemeente.  

Dit jaar betaalden we deze predikant voor het laten 
ontwikkelen van een applicatie voor de mobiele 
telefoon waardoor een nieuwe bijbelvertaling in de 
Noord-Soedanese Arabische spreektaal kan worden 
verspreid.

Aantal belanghebbenden:

• 1 Soedanese predikant
• 4 gezinsleden van die predikant
• 100 Soedanese gemeenteleden 

met hun gezinnen
• 2 Soedanese 

theologiestudenten
• 57 eerste gebruikers van de 

nieuwe bijbelapplicatie
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PROJECT: DAK BOVEN JE HOOFD

Veel Egyptenaren wonen in huizen die in wezen 
onbewoonbaar zijn, zelfs naar Egyptische 
begrippen.  We werken samen met christenen in 
de oase Fayoem die het als hun bediening zien om 
deze arme Kopten te helpen.  De nadruk ligt op 
het repareren van lekkende daken. We begonnen 
die project eind 2020 en hebben sindsdien vijf 
gezinnen aan een nieuwe dak geholpen.

Aboe Kirollos en zijn vrouw hebben zes kinderen; drie wonen nog thuis, de rest is het huis 
uit. Aboe Kirollos is dagloner zonder vast inkomen. Door de Covid19-crisis die ook Egypte 
flink heeft geraakt, is zijn inkomen nog slechter dan het al was. Zijn vrouw heeft helemaal 
geen werk.  
Het huis van dit gezin was een onafgebouwd krot met een lekkend dak. Niet alleen het dak 
maar ook de muren hebben we aangepakt. De kinderen hebben nu zelfs een schoon en fris 
toilet in huis! 

“Wat jullie voor ons hebben gedaan is onbeschrijfelijk,” zegt Aboe Kirollos. “Ons leven is 
totaal vernieuwd; God zij dank!”

Mervat is een weduwe met drie kinderen. Eén studeert, 
één gaat naar de middelbare school, en de derde zit nog 
op de basisschool. Mervat heeft geen werk en leeft van 
het zeer bescheiden pensioen van haar man.  Ze woont 
in klein flatje op de bovenverdieping, met een lekkend 
houten dak.  Vaak staat haar vloer blank na een regenbui.  
Nu niet meer! We hebben haar een nieuw betonnen dak 
gegeven.

Aantal belanghebbenden:

• 5 huizen
• 18 bewoners
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PROJECT: KWETSBARE MEISJES

In de sloppenwijk Omraneya in Giza (ten westen 
van Cairo) lopen meisjes grote gevaren op allerlei 
gebied.  We werken samen met een locale 
organisatie die als doel heeft om 200 van die meisjes 
weerbaarder te maken. Het gaat vooral om meisjes 
die meestal op straat leven en die niet naar school 
gaan, zoals bedelaars, dochters van bewakers 
van gebouwen en kinderen die midden in het verkeer 
kleinigheden proberen te verkopen aan automobilisten.   
Ze worden begeleid om naar school te gaan en krijgen 
allerlei training om de gevaren die overal op de loer 
liggen te vermijden, en ze leren zichzelf te respecteren. 
Hun gezinnen worden bij veel projecten betrokken.

Drie meisjes vertellen wat ze het fijnst vinden in dit project:

“Ik heb van jullie kleurpotloden gekregen en papier om 
op te tekenen. Ik heb zulke dingen nooit in mijn leven 
gehad.”

“Jullie zorgen voor me en geven om me, en vragen niets 
terug. Dat begrijp ik niet; ik heb dit nooit meegemaakt.  Ik 
weet dat jullie van me houden.”

“De muzieklessen vind ik het fijnst. Thuis hebben we nooit 
muziek.“  

Aantal belanghebbenden:

• 200 meisjes
• 1000 andere gezinsleden
• 25 vrijwilligers voor dit 

project



18

PROJECT: NASCHOOLSE BIJLESSEN EN KINDERCLUB

Bishoi (links): “Ik ben zo blij dat ik hier les krijg. Dit is een leuk 
centrum.  Ik haatte rekenen en nu vind ik het leuk.“

Joumana (rechts): “Ik houd van de leraren en van de kinderen 
en dit is de fijnste plek in onze buurt om naar toe te gaan.“

We helpen 125 kinderen tussen 8-15 jaar oud met 
naschoolse lessen die nodig zijn om de examens 
van de staatsscholen te halen.  Op die scholen is 
het onderwijs zo beroerd dat bijna alle kinderen 
in Egypte extra lessen nodig hebben.  We helpen 
deze christelijke kinderen in de wijk Ezbet el-Nakhl 
met lessen in het vrije weekend. Zonder onze hulp 
zouden hun ouders zich dit niet kunnen veroorloven; 
voor de toekomst van deze kinderen zijn deze 
bijlessen bepalend.  Hier wordt bovendien de 
toekomst van de kerk opgeleid en opgevoed.

Aantal belanghebbenden:

• 125 kinderen
• 625 andere gezinsleden
• 10 leraren die een klein 

salaris ontvangen
• 1 coördinator die een kleine 

financieel tegemoetkoming 
krijgt

We steunden in 2020 een kinderclub met ca. 50 
kinderen. Dit ging om kinderen voor wie het moeilijk 
is om naar een kerk te gaan dus hun club vond op 
dinsdagmiddag plaats. 

Aantal belanghebbenden:

• 50 kinderen
• 76 ouders
• 10 vrijwilligers
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PROJECT: PROTESTANTSE KERK IN CAIRO

Een predikant en zijn protestantse gemeente 
krijgen van ons systematisch hulp met kleding, 
dekens en voedsel voor hun arme gemeenteleden.  
De problemen waar kerken in arme buurten mee 
worden geconfronteerd zijn vaak onvoorstelbaar.  
Soms hebben ze met geweld te maken, soms met 
gemeenteleden die onterecht gevangen zitten, en 
altijd met mensen die aan de afgrond van honger en 
ziekte staan.  Voor ons is deze kerk in zijn geheel een 
‘project.’  We reageren dus regelmatig op verzoeken 
van deze predikant als hij met noodgevallen te maken heeft.

Aantal belanghebbenden:

• 1 predikant
• 4 gezinsleden van de 

predikant
• 100 gemeenteleden
• 150 mensen in de 

gemeenschap van de kerk

De predikant van deze kerk zegt: “De mensen in onze wijk en in onze kerk zijn vaak 
straatarm. Er komen veel weduwen naar onze kerkdiensten. Die hebben echt veel te weinig 
om van te leven.  Jullie hebben ons geholpen met eten voor onze armste leden, met 
kleding, met dekens voor de koude winter. Jullie hebben ons geholpen om mensen in de 
gevangenis bij te staan.  Dankzij jullie steun kon ik een advocaat inhuren die een tiener 
moest bijstaan die totaal ten onrechte was opgepakt door de politie.  Ik hoop en bid dat 
jullie nog lang naast ons blijven staan.” 

Naast diverse projectmatige 
kosten betalen we deze 
predikant maandelijks een klein 
bedrag als tegemoetkoming in 
zijn onkosten.
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PROJECT: ONDERWIJS IN DE KOPTISCHE KERK

Op verzoek van de Koptisch-Orthodoxe Kerk zijn 
we verantwoordelijk voor het opzetten en aansturen 
van een opleiding in Vroege Kerk Studies. Dit is een 
theologische opleiding die wordt gevolgd door 
kerkleiders en toekomstige kerkleiders.  We hebben 
in juli 2020 de digitale deuren van deze opleiding 
geopend en hadden al snel 70 leerlingen.  In de 
voorgaande jaren hebben we tientallen cursussen 
voor deze opleiding gecreëerd met ongeveer 25 
Koptische en buitenlandse experts op het gebied van de Vroege Kerk. Ook dit jaar 
hebben we enkele cursussen gemaakt, allemaal met video’s en leesmateriaal.  

We hebben dit jaar ook een Koptische monnik geholpen om een forse cursus voor 
‘discipelschap’ te herschrijven en op het internet te zetten.

Morcos Abanoeb: “De studie is meer dan geweldig en de moeite die jullie hebben 
gedaan om dit voor elkaar te krijgen is overal zichtbaar.  De cursussen zijn heel rijk en 
geven me een compleet idee van de vroege kerk. Prachtig, de integratie van geschiedenis 
en theologie, literatuur, archeologie, de bijbel en pastorale overwegingen.  Echt heel 
hartelijk dank.”

Mariam Girgis: “Ik ben zo trots op onze kerk, dat we dit niveau van bachelors-studies 
hebben bereikt.  Ik doe mijn best om ook mijn vrienden mee te laten doen.  Eén van 
mijn vrienden heeft zich ook al 
geregistreerd.”   

Michael Ghali: “I’m actually from 
Canada! Thank you for the great 
lectures so far! I am in love with the 
Apostolic Fathers already.”  

Priester Barnaba Alkommos:   
“Dit is een droom die eindelijk 
werkelijkheid werd: een online 
academische studie voor de leden 
van de Koptisch-Orthodoxe Kerk.  
Jullie studieprogramma is interessant, 
nuttig en van het juiste professionele 
niveau.” 

Aantal belanghebbenden:

• 70 studenten
• 10.000 mensen kerkleden die dit 

jaar baat hadden bij de betere 
opleiding van hun priesters

• 5 gesalarieerde personeelsleden 
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PROJECT: VAN ALLES WAT

Ra’if Shoekri (foto rechts, met zijn permissie) is getrouwd 
en heeft drie kinderen. Om zijn drugsverslaving te betalen, 
verkocht hij zelfs zijn meubels en de koelkast.  Er was vaak 
geen eten voor de kinderen.  Op een dieptepunt besloot 
Ra’if om af te kicken met professionele hulpverleners 
in een gesloten opvangcentrum.  We betaalden de 
registratiekosten en medicijnen voor het begin en we 
hielpen het gezin regelmatig met eten. Ra’if zif nog steeds in 
de opvang, een goed teken. 

Amoena vluchtte met haar man uit Soedan, en kreeg in 
Cairo haar eerste baby. Na een paar weken is haar man 
spoorloos verdwenen.  Om Amoena door de eerste weken 
van deze crisis te helpen, betaalden we twee maanden huur 
voor haar, op verzoek van haar predikant. 

Wedad en haar man hebben vijf kinderen.  Als Soedanese 
vluchtelingen kunnen ze moeilijk werk vinden; ze hadden 
zo weinig dat ze op de stenen vloer van hun goedkope flat 
sliepen.  We kochten drie matrassen voor ze. 

We hielpen een straatarme 
gehandicapte vrouw, Kariema, 
in Minia (Zuid Egypte) met een 
naaimachine.  Hierdoor hoeft 
ze niet langer te bedelen want 
ze kan nu een beetje verdienen 
met kleding repareren, 
schooluniformen maken etc.

Aantal belanghebbenden:

• 17 direct geholpen mensen
• 51 gezinsleden
• 150 Soedanezen die naar een 

conferentie konden

We lopen regelmatig tegen schrijnende gevallen 
aan van mensen die diep in de misère zitten. Hun 
helpen past niet altijd binnen een bestaand project, 
en om toch niet altijd nee te hoeven verkopen, 
hebben we een ‘van alles wat’ project gemaakt.  
Hier een paar voorbeelden van de mensen die we 
konden helpen.
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2.5 Toelichting

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 verrichtenvan 

diensten. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De administratie is gevoerd in Egyptisch Pond, op basis van de koers per 31 december 2020 is naar Euro’s 

omgerekend.

Stichting Nijlvallei is opgericht op 24 december 2019 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 76961583. De stichting heeft reeds bestaande activiteiten, inkomsten en vermogensbestanddel-

en overgenomen van het werk dat feitelijk al bestond.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Liquide middelen, vorderingen

Deze zijn opgenomen voor nominale bedragen, welke vrij ter beschikking staan.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

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 (onder aftrek van een per-

centage dekking voor algemene kosten) uitsluitend daarvoor gebruikt – overschotten na afloop van het jaar 

worden op de balans gereserveerd voor volgende jaren voor dat specifieke project.

Voor 24 december 2019 ontvangen en nog niet aan de doeleinden bestemde giften zijn in 2020 besteed of op 

de balans opgenomen om in volgende jaren daaraan te besteden.
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