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Voorwoord van de oprichtster en bestuurslid 

Voor u ligt het jaarverslag van stichting Hope for Life. Het streven was om in 
september 2015 de deur van een huis te openen waar plaats wordt geboden voor 
vier tot zes jonge, kwetsbare vrouwen. Helaas is er in 2015 geen geschikte 
woonplek gevonden. 
 
Ondanks dat dit doel nog steeds staat en de zoektocht doorgaat, is er wel op een 
bijzondere wijze opnieuw opvang geboden in de huidige woning van de oprichter van 
stichting Hope for Life, ditmaal aan een 17-jarige jonge vrouw. 
 
Diverse andere activiteiten zijn zoals voorgaande jaren voortgezet en er is een 
bezoek aan Bulgarije gebracht voor een netwerkwerkconferentie. 
 
Veel bezoeken van tieners, jonge vrouwen, vrienden; variërend van een nacht tot 
meer dan een week. 
 
Ook dit was weer een jaar waarin, op verschillende manieren, support en 
ondersteuning is geboden. 
 
Nynke Zaal, juni 2016 
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1. Verslag van het bestuur 

Het doel van de stichting is om vrouwen in nood te helpen en bij te staan; om hen 
materiële, financiële, educatieve en morele steun te geven. Om vrouwen te helpen - 
door de liefde van God - om zichzelf in een breder en positiever perspectief te zien, 
en om hen te helpen zich verder te ontwikkelen als individuen. 

Het jaar 2015 is een jaar gebleken waarin, ondanks het feit dat er nog geen 
geschikte locatie is gevonden, wederom plaats is geboden aan een jonge, kwetsbare 
vrouw. 
De zoektocht naar een grotere locatie gaat onverminderd voort. De activiteiten, 
vooral gericht op het bemoedigen en ondersteunen van (jonge) kwetsbare vrouwen, 
zijn ook dit jaar weer divers gebleken. 
 
Van alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, vind u hieronder 
een uitgebreid verslag. 
 

1.2 Activiteiten 

Op 15 februari heeft Nynke als gastspreker gesproken tijdens een jeugdweekend 
van het Leger des Heils.  

Eind februari was er weer de jaarlijkse outreach van Jeugd met een Opdracht in 
Rezekne. Naast het afleggen van huisbezoeken was Nynke actief betrokken bij de 
organisatie van een vrouwenevent, welke plaatsvond tijdens de outreach. Ditmaal 
was zij een van de sprekers en bij dit event waren ruim 140 vrouwen aanwezig. 

Van 13 t/m 15 maart was er in Sofia een netwerkconferentie, hier is op uitnodiging 
van NGO FSCI aan deelgenomen. Het doel was om partner organisaties te vinden 
voor de toekomst. Een leerzame en goede tijd, maar uiteindelijk blijkt hun manier 
van werken niet aan te sluiten bij de visie van Hope for Life. 

In april was de opening van een vrouwencentrum in Valdemārpils. Dit centrum valt 
onder Jeugd met een Opdracht en is gelinkt met Freedom 61, een ministry van 
JmeO in Riga. Het verlangen is om hier vrouwen die uit de prostitutie komen op te 
vangen en met hen te werken aan een nieuwe toekomst. 
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Na een telefoontje van een tienermeisje in paniek vanwege dronken stiefvader en 
ruzie tussen ouders, is na overleg tussen politie en Orphan’s Court aan drie zusjes 
voor een nacht opvang geboden. 

Van 1 t/m 10 augustus zijn vijf jongeren onder begeleiding van Nynke naar een 
jeugdconferentie in Engeland geweest. Deze jongeren maken deel uit van een 
jeugdgroep die door Nynke wordt geleid. 

Zaterdag 31 oktober was er een herfstmarkt welke weer werd georganiseerd door 
het Let’s go team. Dit zijn de momenten waarop de stichting gepromoot wordt. Er 
werd een informatiestand ingericht en kaartjes met info over de stichting uitgereikt. 

Een aantal avonden zijn er sleepovers gehouden, waarbij zo’n zeven tienermeisjes 
aanwezig waren. Met elkaar eten, praten, films kijken en een ontspannen tijd. Iedere 
avond was er wel een thema waar we tijdens een gesprek dieper op in gingen met 
elkaar. Naast de sleepovers zijn er het hele jaar door wekelijks meisjes over de vloer 
geweest: huiswerk maken, praten over moeilijke situaties waar zij in vast liepen of 
even weg van huis waar veel spanning was. 

Er zijn twee jongvolwassen avonden gehouden. Tijdens deze avonden werd in alle 
openheid veel besproken en kwamen soms schrijnende en intens verdrietige 
onderwerpen op tafel. 

Vanaf januari heeft een 16-jarig meisje bijna ieder weekend bij Nynke doorgebracht. 
Dit is ontstaan nadat zij samen met een ander tienermeisje, beiden verbleven in het 
crisiscentrum, de kerstdagen met elkaar hadden doorgebracht. De maanden juni, juli 
en augustus heeft zij bij Nynke gewoond en zijn de diverse opties voor de toekomst 
doorgenomen. Uiteindelijk is er besloten dat Nynke de training zou gaan volgen om 
officieel pleegouder te kunnen worden. Vanaf 25 september, op haar verjaardag, is 
de inmiddels 17-jarige Marina bij Nynke komen wonen en na afronding van de 
training werd zij op 16 december 2015 officieel Nynke’s eerste pleegdochter. 

Dit jaar zijn er veel gasten op bezoek geweest. Vanuit Letland, Nederland, Zweden 
en Engeland. Drie van de bezoeken waren gasten die deel uit maken van het Let’s 
go team in Nederland en het is altijd goed om de betrokkenheid en hun support voor 
de stichting te ervaren. Diverse andere logees kwamen voor een time-out, maar ook 
om het leven in Letland te ervaren.  
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2.     Toekomst 

Gericht op de toekomst blijft het hoofddoel staan. Er zal op aan vrouwen in nood 
materiële, financiële, educatieve en morele steun geboden worden. Ook wordt er 
gericht verder gezocht naar een geschikte locatie om het doel te kunnen bereiken 
dat de stichting voor ogen heeft: om een veilige plaats van leven en herstel in een 
huiselijke omgeving van bemoediging en geborgenheid te bieden aan jonge vrouwen 
18+. 
Een tijdelijk thuis waar zij mogen ontdekken dat het leven waard is geleefd te worden 
en waar zij leren en ervaren hoe zij hun leven verder gestalte kunnen geven. De 
vrouwen zullen naast het geboden onderdak in een huiselijke omgeving ook leren 
van en met elkaar en hierdoor elkaar versterken.  
 
Door de verkregen status van pleegouder is de leeftijdsgrens verlaagd. Er zal het 
komende jaar ondersteuning en opvang geboden worden aan Marina. 
 

2.1    Activiteiten 

Het voornaamste doel van de stichting blijft het bieden van ondersteuning aan 
(jonge) kwetsbare vrouwen. Nu wordt er reeds opvang geboden aan Marina, een 17-
jarige pleegdochter, in de huidige woonruimte van de oprichtster van de stichting. 
Daarnaast zullen de ontmoetingen met vrouwen, de avonden met de tienermeiden 
en het leiden van de jeugdgroep voortgezet worden. 

Een belangrijk speerpunt voor het komende jaar is het vinden de juiste locatie. 
Hiervoor zal vooral gebruik gemaakt worden van sociale media. 

Voor de naamsbekendheid van de stichting, welke nodig is voor voldoende 
financiële middelen, zal het Lets’go team in Nederland diverse acties voeren. Ook 
zullen er nieuwsbrieven verstuurd worden en zal er gebruik gemaakt worden van de 
website www.hope-for-life.info en de speciale facebook pagina.  
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3. Organisatie 

De stichting Hope for Life wordt gerund door Nynke Zaal die, voordat zij naar Letland 
emigreerde, als gezinsbegeleidster werkzaam was. Zij heeft altijd een open huis 
gehad en een luisterend oor geboden. Eenmaal in Letland werd zij getroffen door de 
nood onder de vrouwen en met name de kwetsbare (jonge) vrouwen. 

Stichting Hope for Life is bereikbaar via mail ( nynke@hope-for-life.info), via facebook 
en telefonisch op nummer *37127573686. 

Het adres is Limbažu iela 5-17, Smiltene, LV-4729, Letland. 

De stichting staat in Letland geregistreerd sinds 11 november 2013 onder nummer 
40008217030. 

 

3.1    Bestuur  

De stichting kent een bestuursmodel, bestaande uit een Raad van Bestuur en een 
Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat uit Nynke Zaal, oprichtster van de 
stichting. 

De Raad van Toezicht bestaat uit: 

 David Jones 
 Dace Vērdiņa 
 Normunds Ozolins 

De raad houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en het beleid 
van het bestuur. 
Contact met de stichting verloopt via de bestuurder, Nynke Zaal.  

Allen doen hun werk onbezoldigd. Zij ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte 
kosten. 
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3.2    Werknemers 

De Stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst, wel wordt er gebruik 
gemaakt van vrijwilligers.  Deze vrijwilligers ondersteunen op diverse wijze en er is 
sprake van een prettige samenwerking en wederzijds vertrouwen. 
In Nederland is er sinds de oprichting van de stichting een groep vrijwilligers het zgn 
Let’s go team wat op vrijwillige basis actief op allerlei gebied: organiseren van 
activiteiten voor fondsenwerving, versturen nieuwsbrief, praktische ondersteuning en 
op eigen kosten regelmatig bezoek aan de Stichting in Letland. 
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4. Jaarrekening 

De jaarrekening van stichting Hope for Life over 2015 kan worden ingezien op onze 
website.  
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