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1 Inleiding 

Het afgelopen jaar is er bij Chrisko weer activiteit en ontwikkeling geweest op veel 

verschillende gebieden. We hebben enkele grote en vele kleine stappen gezet om te 

werken aan onze doelstellingen. Daarbij is de wijziging van de statuten een grote 

stap geweest, waarmee we nu beter hebben vastgelegd wat we ons als stichting tot 

doel stellen. Al vele jaren werkten we aan deze doelstellingen in de dagelijkse 

praktijk, maar nu is dat ook zichtbaar geworden in onze statuten.  

Daarnaast hebben we onze vaste activiteiten, maar zijn er ook nieuwe en eenmalige 

activiteiten geweest. Tenminste, op dat moment dachten we er zo over. Maar zoals 

Chrisko is, zo kan het zomaar gebeuren dat een mooie, succesvolle en gewaardeerde 

activiteit nog eens op herhaling gaat in de komende jaren. 

In dit verslag geven we inzicht in de bestuurssamenstelling en de activiteiten die het 

bestuur heeft uitgevoerd in 2019. Verder bespreken we de ontwikkelingen die we 

het afgelopen jaar hebben doorgemaakt en geven we aan welke resultaten we met 

onze activiteiten bereikt hebben voor de verschillende doelgroepen. Tenslotte geven 

we een kleine blik op de nabije toekomst, een inkijkje in de plannen voor 2020. 

We vertrouwen er als bestuur op, net als de coördinatoren, dat ook het nieuwe jaar 

weer veel moois in petto kan hebben! 

Vivian Kreutz 

Voorzitter R.K. Stichting Chrisko 
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2 Bestuur  

In 2019 hebben in onze bestuurssamenstelling geen wijzigingen plaatsgevonden. De 

volgende personen hadden zitting in het bestuur van Chrisko: 

Mevrouw V. Kreutz-Piepers, voorzitter 

De heer W. Voragen, penningmeester 

Mevrouw P. Beckers, secretaris 

De heer M. Boon 

De heer H. Piepers 

 

In het jaar 2019 heeft het bestuur van Chrisko drie reguliere vergaderingen 

gehouden. Daarnaast is er regelmatig intensief, aanvullend, overleg geweest over de 

voorgenomen statutenwijziging en door te voeren naamswijziging. 

In december 2019 is, namens het bestuur, aan alle vaste deelnemers en ook aan 

andere betrokkenen en belangstellenden het Chrisko journaal toegestuurd, waarin 

het bestuur verslag heeft gedaan van de ontwikkelingen. 
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3 Doelstellingen voor 2019 

Voor 2019 had Stichting Chrisko concrete doelen gesteld op het gebied van de drie 

grote projecten. Daarnaast was een belangrijk aandachtspunt om de reguliere 

activiteiten ook te kunnen continueren en waar mogelijk uitbreiden voor meer 

deelnemers. 

 

Papillon 

 Samen zorgen voor continuering van hulp aan kinderen in gezinnen in nood 

 

30 handen helpen Nepal 

 Samen helpen om in Thali de secundary school te realiseren, jeugd uit 

verschillende kasten te verbinden en fondsen werven voor de bouwkosten 

 

Begeleiding Lourdesgroep 

 Opnieuw met een eigen groep naar Lourdes reizen in samenwerking met 

kapelaan Blom 

 

3.4 Reguliere activiteiten 

 Vaste jaarlijkse reguliere activiteiten vervolgen in 2019 

 Zomerkamp 2019: fondsen werven om kinderen uit minder draagkrachtige 

gezinnen mee te kunnen nemen 

 Deelname aan jeugdclubs mogelijk maken voor meer kinderen 
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4 Activiteiten en resultaten 2019 

Samen helpen, dat is één van de belangrijke doelstellingen van Chrisko. Dat deden 

we in 2019 door middel van verschillende projecten: project Papillon, project 30 

handen helpen Nepal en de bedevaart naar Lourdes met een eigen 

begeleidingsgroep.  

4.1 Activiteiten en resultaten project Papillon 

De tak van Chrisko waarbinnen we Caritas vormgeven door hulp te bieden bij 

kinderen en gezinnen in nood heeft in 2019 een eigen naam gekregen: project 

Papillon! We hadden 25 vrijwilligers beschikbaar, die ingezet konden worden bij 

gezinnen, waardoor de kinderen en hun ouders een steuntje kregen in moeilijke 

tijden. De kinderen die dat willen kunnen ook met Chrisko meedoen aan 

verschillende activiteiten, zoals meegaan met een heidag, komen zingen bij het koor, 

deelnemen aan onze clubs of meegaan op zomerkamp. Tijdens dit vijfdaagse kamp 

in de regio krijgen zij de kans om weer een paar dagen helemaal kind te zijn. De 

ouders zijn niet altijd in staat om het kampgeld te betalen. Daarom zijn we in 2019 

op zoek gegaan naar financiering hiervoor. We hebben bij verschillende stichtingen 

en fondsen donaties gevraagd en gekregen. We hebben daardoor voor het project 

Papillon een bedrag ontvangen voor onder andere de kampbijdrage van deze 

kinderen. Dit bedrag hebben wij ontvangen in 2019, maar het zal besteed worden in 

2020. 

 

Resultaten Papillon in 2019 

De resultaten van project Papillon zijn divers: 

 In 2019 hebben we meer dan 1000 uur hulp gegeven in Nederlandse en 

buitenlandse gezinnen, van verschillende stromingen; 

 Het mes sneed aan twee kanten! Door je te geven en in te zetten voor de ander, 

mag je zelf ook groeien en ontwikkelen. Zo ontwikkelden onze pas afgestudeerde 

onderwijzeressen, orthopedagogen, onderwijskundigen en maatschappelijk 

werkers inzicht in de gezinssituaties waarin de kinderen leven die zij in hun klas 

of groep moeten begeleiden; 

 Door project Papillon stimuleerden we de jeugd om zich als vrijwilliger in te 

zetten voor de naasten, iets wat in de huidige tijd bij deze generatie geen 

vanzelfsprekendheid meer is. 
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4.2 Activiteiten en resultaten project 30 handen helpen Nepal 

Voor het vierde jaar achtereen is een groep van 15 personen in 2019 in hun 

zomervakantie naar Nepal gereisd om in het dorp Thali te helpen bij het realiseren 

van een goede en veilige school. In 2019 is een start gemaakt met de bouw van een 

‘secundary school’. Door deze nieuwe school wordt het mogelijk om de kinderen uit 

de regio vervolgonderwijs te bieden na de basisschool, iets wat de toekomst van veel 

kinderen kan helpen verbeteren. Tijdens de werkweken in Thali werd door de groep 

niet alleen aan de school gebouwd, maar werd ook ‘gebouwd’ aan beter onderwijs 

door het aanbieden van een zelf ontworpen lesprogramma. De pas afgestudeerde 

onderwijzeressen, orthopedagogen en onderwijskundigen en leerkrachten in 

opleiding werkten in Nederland hun programma uit. In overleg met de Nepalese 

leerkrachten werden de lessen aangeboden aan de kinderen van de Chaula Narayan 

School, waarbij via ‘Teach-the-Teacher’ ook de Nepalese leerkrachten getraind 

werden. 

Resultaten 30 handel helpen Nepal in 2019 

 Voldoende fondsen geworven voor het project middels allerlei creatieve 

sponsoracties 

 De bouw van de New Chaula Narayan school is opgestart en de bouw kon 

door het ingezamelde geld verder gaan door de inzet van lokale bouwmensen; 

 De bereikbaarheid van de bouwplaats en het omliggende terrein is verbeterd 

doordat de groep een trap heeft gebouwd; 

 De dependance van de basisschool werd beter en veiliger bereikbaar gemaakt 

door het opmetselen van een nieuwe toegang; 

 De lokalen van het hoofdgebouw van de basisschool kregen een 

opknapbeurt; 

 Kinderen in Thali werden geschoold in Engelse taal rond het thema ‘animals’; 

 De Nepalese leerkrachten konden hun repertoire uitbreiden door de ‘Teach-

The-Teacher’ methode die onze groep hanteerde bij het aanbieden van de 

lessen Engels; 

 De jongeren uit verschillende kasten werden gestimuleerd over de grenzen 

van hun eigen kaste samen te werken en de hogere kaste werd uitgedaagd 

verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn en de ontwikkeling van de 

kinderen uit de lagere kasten door mee te werken aan de opbouw van de 

nieuwe school, de lessen Engels en mee te gaan met de zwemactiviteit; 

 De dokter van een naastgelegen dorp werd voorzien van in Nederland 

verzamelde medische materialen, waardoor hij geholpen werd om de 

patiënten uit de regio van de juiste zorg te voorzien;  
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 Door project 30 handen helpen Nepal boden we de betreffende jongeren de 

kans om zich als vrijwilliger in te zetten voor de naasten aan de andere kant 

van de wereld. Hiermee werd bereikt dat het wereldbeeld van de jongeren 

vergroot werd en zij zich bewuster worden van de noden van anderen. 

Daarbij leren zij om te gaan met een andere cultuur, een andere manier van 

werken en tevens ter plekke hulp te bieden die past bij de omgeving. 

 

4.3 Activiteiten en resultaten project begeleiding Lourdes bedevaart 

Dit project heeft als doelstelling om vrijwilligerswerk te stimuleren bij de jongere 

generatie. Door anderen te helpen, kun je zelf vreugde ervaren. In dit geval door een 

reis mogelijk te maken voor mensen die dit zonder hulp niet meer zouden kunnen 

doen.  

Na een bijzondere groepsreis in 2018 met pelgrims uit Heerlen en omstreken, 

binnen de reis van Huis voor de Pelgrim, kwam de vraag of Chrisko dit in 2019 

opnieuw zou willen doen. Wij stonden daar zelf positief in, dus met Huis voor de 

Pelgrim, deken Bouman en kapelaan Blom hebben we de mogelijkheden 

onderzocht. Na een onderling akkoord hebben we een nieuw informatiecampagne 

gehouden en pelgrims en een begeleidingsgroep geworven. Uiteindelijk kwam er een 

groep van 26 pelgrims tot stand. Met een begeleidingsgroep van 7 jongeren en 4 

volwassenen hebben we deze groep, samen met kapelaan Blom, na een 

voorbereidingsbijeenkomst in Heerlen op de reis naar en in Lourdes begeleid. 

Resultaten Lourdesreis in 2019 

 Een voorbereidingsbijeenkomst om de pelgrims en begeleidingsgroep kennis 

te laten maken en de laatste voorbereidingen te bespreken 

 Een Lourdesreis die naar ieders tevredenheid is verlopen: 

o Pelgrims hadden de ruimte om naast het vaste programma, al dan niet 

met begeleiding, eigen wensen in te vullen 

o De jeugd uit de begeleidingsgroep heeft ervaren hoe fijn het is om op te 

trekken met de oudere generatie en hen hulp te kunnen bieden waar 

nodig 

o De jeugd heeft ook de kans gehad om samen wat uren door te brengen 

met spel en onderlinge gezelligheid 

o De jeugd heeft van dichtbij kijken naar en kunnen meewerken in de 

organisatorische kant van de Lourdesreis 

 Een dagelijks blogverslag van de gehele reis op de website van Chrisko voor de 

achterblijvers en om nog eens terug te kijken naderhand 
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 Een reünie bijeenkomst in oktober 2019 om als Lourdesgroep nog eens samen te 

zijn, na te praten en de foto’s en de film van de reis te bekijken 

 

4.4 Andere activiteiten  

Bij Chrisko kennen we al jarenlang een vaste basis van reguliere activiteiten. Ook in 

2019 hebben de meeste van deze activiteiten volgens planning doorgang gevonden.  

 Clubs 

Er hebben maandelijks clubbijeenkomsten plaatsgevonden voor de drie groepen 

jeugdigen tussen 7 en 26 jaar. Een keer per maand was er een gezamenlijk 

clubweekend in ons leenhuis in Genk. Er waren maandelijkse bijeenkomsten 

voor een groep vrouwen en voor een groep mannen. En de traditionele surprise 

avonden voor alle jeugdgroepen hebben we ook in 2019 weer gehouden op 

verschillende locaties, op een en dezelfde avond in december. 

 Zomerkamp 

We organiseerden een vijfdaags zomerkamp voor 58 deelnemers met 12 

begeleiders.  

 Sport en spel 

Wekelijkse een sportavond, met een uur sport en een uur spel, voor twee 

verschillende doelgroepen.  

 Diverse andere vaste activiteiten 

De jaarlijkse wandeltocht van Heerlen naar Maastricht heeft ook dit jaar weer 

plaatsgevonden. De vormelingendag voor het dekenaat Heerlen en Kerkrade 

werd met en door de vrijwilligers van Chrisko, oud en jong, opgezet en 

uitgevoerd. Volgens vaste traditie werd ook in 2019 een (gezins)kerstviering 

opgeluisterd met een kerstspel, dat door vele vrijwilligers vanuit onze stichting 

en daarbuiten werd opgezet, voorbereid en tweemaal uitgevoerd. 

Ook zijn er activiteiten geweest die niet regulier zijn. Zo hebben onze vrijwilligers in 

2019 gezamenlijk maar liefst 45 avonden gecollecteerd voor het Oranje Fonds. 

Resultaten  

 Fondsenwerving voor zomerkamp 2020 was succesvol 

 Veel jeugd uit Papillon-gezinnen zijn met ons mee op zomerkamp geweest en 

vonden een week de ruimte om kind te zijn met de andere kinderen. 

 Fondsenwerving voor project Papillon was succesvol 

 Nieuwe kinderen uit gezinnen die we bezoeken vanuit project Papillon hebben 

nu en dan deelgenomen aan de clubs. 



9    © Stichting Chrisko 

 

4.4 Verhuizing vaste locatie Chrisko 

In 2019 zijn we verhuisd met onze opslag en bijeenkomstlocatie. Na jaren gebruik 

gemaakt te hebben van de locatie aan het Pancratiusplein te Heerlen, zijn we 

verhuisd naar een locatie op de Beersdalweg. Met de vaste groep en enkele extra 

vrijwilligers is er wekenlang ingepakt en werd alle ‘huisraad’ van Chrisko  

klaargemaakt voor de verhuizing. Ook is veel materiaal opgeruimd en waar nodig 

afgevoerd naar het milieupark.  Op de verhuisdag hebben een groep jeugd en een 

aantal volwassenen ervoor gezorgd dat alle materialen en meubels die bewaard 

moesten blijven voor gebruik verhuisd werden naar de nieuwe locatie.  

Resultaten 

 Minder huurlasten voor onze stichting 

 Veel opslagruimte beschikbaar, materialen toegankelijk voor alle gebruikers 

  



10    © Stichting Chrisko 

 

5 Financieel 2019 

Financieel Overzicht 

INKOMSTEN 

Bijdragen huur      €   1800,00 

Bijdragen alle activiteiten     € 11711,64 

Ontvangen giften      €   2582,54 

Ontvangen schenkingen     €   4500,00 

Ontvangen sponsoring Nepal Project   €   1857,50 

Opbrengst Collecteren Oranjefonds   €   1443,04 

Diversen       €     444,33 

Totaal        € 24339,05 

 

UITGAVEN 

Huurkosten onderkomens  

en opslagruimte materialen    €   6142,32 

Kosten alle activiteiten     € 10066,02 

Uitgaven Nepal Project     €   4258,25 

Apparatuur       €     555,82 

Administratiekosten     €   1260,48  

Diversen       €     446,02 

Totaal        € 22728,91 

 

Positief saldo € 24339,05 – €22728,91= € 1610,14 
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Jaarrekening 2019 

Balans:        1 jan ’19    1 jan ’20 

Activa: 

Kas       €     89,67   €   196,45 

INGB       € 4950,01   € 7954,47 

Spaarrekening     € 8081,13   € 7081,13 

Rente spaarrekening    €     15,40   €       3,04 

Apparatuur      € 2325,00   € 2415,00 

Totaal activa      €15461,21   €17650,09 

Passiva      €        0,00   €        0,00 

       €15461,21   €17650,09  

 

Rekening van Verlies en Winst 

Vermogen op 1 jan 2019              €  15461,21 

Vermogen op 1 jan 2020        €  17650,09 

Positief Resultaat                    €   2188,88 

 

 

Begroting 2020 

De begroting 2020 is conform het Financieel Overzicht 2019, 

daar het jaarprogramma en de geplande activiteiten overeenkomen met 2019. 

Er worden door Stichting Chrisko geen reserveringen gedaan. 
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6 Nabije toekomst 

Voor het jaar 2020 heeft Chrisko heel concreet de volgende doelen gesteld: 

 Onderzoeken of een reis naar Thali, Nepal in 2020 wenselijk en haalbaar is 

 Als de Nepalreis doorgaat, moet er fondsenwerving plaatsvinden voor het project 

dat we daar oppakken 

Gedurende het jaar zal door bestuur en coördinatoren in de praktijk gekeken 

worden of er behoefte is aan meer of andere activiteiten. We spelen immers, zoals 

we dat al jaren doen, in op wat zich voordoet in de praktijk en sluiten daarop steeds 

aan met ons activiteitenaanbod. 

 


