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Voorwoord van de oprichtster en bestuurslid 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van stichting Hope for Life.    
 
In juni is Marina naar Engeland vertrokken om te wonen en te werken. Een grote 
verandering in haar leven. 
 
Sinds juli 2018 wonen er twee nieuwe pleegdochters bij de oprichter van stichting 
Hope for Life. Vanaf september lag de focus vooral op support en begeleiding in de 
thuissituatie vanwege de opvang van deze twee pleegdochters.  
 
Daarnaast is er tot en met september ook veel aandacht besteed aan activiteiten 
buitenshuis zoals ondersteuning van drie zusjes op verzoek van Social Work en 
betrokkenheid bij tienermeisjes in een nog te openen dagcentrum. 
 
Het was een jaar waar ook het doel van een grotere woonplek bijna bereikt was. We 
willen zorgvuldig omgaan met het geld dat gedoneerd wordt. Aangezien het contract 
niet waterdicht bleek te zijn is er besloten niet verder te gaan met het huis. 
 
Nynke Zaal, juni 2019 
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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 2018 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. Marina is in juni naar Engeland vertrokken en na terugkomst is zij, op 20-
jarige leeftijd, vanaf oktober zelfstandig gaan wonen. Daarnaast zijn sinds 13 juli ook 
twee halfzusjes als pleegdochters via het Orphan’s Court geplaatst. 
 
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. 
Het is een jaar geweest met bijzondere verzoeken, ontmoetingen en ook een zwaar 
en heftig jaar. 
 
Van alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, vind u hieronder 
een uitgebreid verslag. 
 

1.2 Activiteiten 

De eerste twee maanden van het jaar waren erg intensief: 
- Diverse ontmoetingen met vrouwen voor pastorale gesprekken en mentoring. 
- Deelname adoptie- en pleegouder supportgroep. 
- Maandelijkse bezoeken met Ineta aan alleenstaande vrouw met vijf kinderen. 
- Jonge vrouw uit Zweden voor een time-out en mentoring. 
- Bezoek aan supportcentrum Zvannieki en hier de vraag voorgelegd gekregen 

om na te denken om 15- jarige meisjes in het centrum te ondersteunen. 
- Opnieuw vraag van Social Work, nadat moeder eerder geen toestemming gaf, 

om drie zusjes ambulant te begeleiden. 
- Vraag van dagcentrum in Ogre om wekelijks met vijf tienermeisjes op te 

trekken. 
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- Kennismaking bij Orphan’s Court in Ogre en verzoek gekregen om eventueel 
weekendopvang te bieden aan meisje van 15 jaar. Hier zijn zij niet meer op 
terug gekomen. 

- Ontmoeting met Orphan’s Court Lielvarde, een social worker en 17- jarig 
meisje. In eerste instantie was het verzoek om te onderzoeken of zij als 
pleegdochter bij ons kon wonen en later ook de vraag of haar 13- jarig zusje 
geplaatst kon worden. Er is uiteindelijk voor een andere optie gekozen. 

- Outreach 24 februari t/m 3 maart met Youth with A Mission in Struzani. In team voor 
organisatie vrouwenevent en meegedraaid tijdens huisbezoeken. 

- Verzoek via supportcentrum Zvannieki om een meisje, 15 jaar oud, een thuis te 
bieden en weekendopvang voor haar 14- jarig zusje. Een paar weken later bleek dat 
zij bij een familielid konden woonden. 

 
Tijdens een bezoek aan Nederland is er op 9 februari bij de traditionele stamppotten 
buffet avond een presentatie gegeven over het werk en leven in Letland. 
 
Zaterdag10 maart werd er een woman retreat georganiseerd in Riga door Freedom 
61 in samenwerking met een aantal Amerikaanse vrouwen. Dit was een ontspannen 
tijd en een mogelijkheid om te netwerken met diverse andere vrouwen die zich 
focussen op support kwetsbare vrouwen en gezinnen. 
 
Van 12 t/m 14 maart is er een kidskamp georganiseerd en ook deze keer is er weer 
ondersteuning geboden bij zowel de organisatie als ook tijdens het kamp zelf. 
 
Na eerder in februari wederom een ontmoeting gehad te hebben met de oprichtster 
van het nog te openen dagcentrum in Ogre, is er gestart met wekelijkse gesprekken 
met tienermeisjes. Vanaf de eerste dag was er een enorme openheid en vertrouwen. 
Het blijkt wel hoe ze verlangen naar een luisterend oor, naar iemand die hen ziet 
staan en met ze kunnen lachen en huilen.  Deze bijeenkomsten hebben 
plaatsgevonden van april t/m juni en eenmalig in augustus.  
 
Op 4 mei kennismaking met twee zusjes in het bijzijn van de social worker.  Na een 
zestal bijeenkomsten is dit op verzoek van ouders stopgezet. Gedurende de 
gesprekken bleek duidelijk dat er zorgen waren op het gebied van de opvoeding en 
de thuissituatie, dit is bij social work gemeld. Het is voor het eerst dat er vanuit 
Social Work op deze manier ambulante zorg werd geboden. 
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Een onverwachte vraag in mei om na te denken om een thuis te bieden aan een 12-
jarig meisje uit Engeland. Na nader onderzoek van beide kanten besloten hier niet 
mee verder te gaan. 
 
Juni was een bijzondere maand: 

- Een verzoek om eventueel telefonisch contactpersoon te worden voor families 
in crisis. Dit bleek in later stadium praktisch niet haalbaar te zijn. 

- In Riga wordt een project gestart waar een huismoeder samen met 4-5 
lichamelijke- en/of geestelijk beperkte kinderen zal wonen met ondersteuning 
van een team. Verzoek om na te denken over verhuizing naar Riga en 
huismoeder te worden. Hier om praktische redenen voor bedankt. 

- Koning Willem Alexander ontmoet tijdens een bijeenkomst met de 
Nederlandse gemeenschap in Letland. Kort gesprek gehad met minister Stef 
Blok en uitgebreid kunnen vertellen over stichting Hope for Life.  

- Opnieuw het verzoek rondom opvang van twee zusjes (eerder dit jaar was de 
vraag al neergelegd) die bij familie geplaatst waren. Helaas bleek na vier 
maanden dat de huidige opvang niet geschikt bleek te zijn. 

- Nadat eerste officiële pleegdochter 1101 dagen geleden voor het eerst 
binnenstapte in de flat die zij vanaf toen haar thuis kon noemen vertrok zij 9 
juni naar Engeland. Zij ging bij haar broer wonen en had via hem al werk 
gevonden. 

 
Marina heeft na haar vertrek naar Engeland dit bericht geplaats op facebook: 
So yesterday I stepped in a plane and flew all the way to England. To be honest with you I have never 
been so heartbroken to leave something behind. I have always known that Latvia is the place for me, 
but I have also always known that I want to make something of my life.  
1101 day ago (3 years and 5 days) for the first time in my life I walked into a place that I could call my 
HOME. Me and my Momie bear have had so so many adventures together. It has been an amazing 
part of my life. I would say the best one. And of course it has not always been easy but it always was 
worth it. Everything that I have been through has become so much easier because of her. She has 
always been there for me when I need. She has never turned her back to me even when others did. 
And believe me it has not always been easy.  
I can’t explain enough how much I appreciate everything that you have done for me. Without you I 
wouldn’t be me.  
Thank you, thank you, thank you ?? 
And now let’s pretend that I don’t have tears in my eyes meanwhile I write this. New life chapter starts 
from now. 
Zij heeft op bijzondere wijze onder woorden gebracht wat de ondersteuning en 
opvang voor haar hebben betekent! 
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Op 27 juni is er, samen met Ineta, kennis gemaakt met de twee zusjes die op dat 
moment in een crisiscentrum verbleven. Na een gesprek van anderhalf uur alle drie 
besloten ervoor te willen gaan. Nadat alle papieren waren getekend bij het Orphan’s 
Court werden zij vrijdag 13 juli naar Ogre gebracht. 
 
Van 17 t/m 21 juli was er weer een kidskamp. Samen met de twee pleegdochters 
hier actief aan meegewerkt. 
 
Vanaf half augustus tot half oktober ook aan Marina, eerste officiële pleegdochter, 
opvang geboden. Hierna heeft zij, inmiddels 20 jaar oud, de keuze gemaakt om 
zelfstandig te gaan wonen. Zij is nu werkzaam bij een playground in Dole en reist 
voor haar werk met de bus. Het zijn lange dagen en soms komen er maar vier 
kinderen gedurende de hele dag. 
 
Dit jaar zijn er ook een aantal vragen gekomen over hoe om te gaan met pre-pubers. 
Met een aantal gezinnen op mogen trekken en samen met de ouders mogen kijken 
naar wat er allemaal speelt en hoe te reageren en te handelen.  
 
In 2018 zijn er vier ochtenden van de moedergroep bijgewoond. In totaal bij vijf 
avonden van de adoptie-fosterparent groep aanwezig geweest en er zijn vier 
bezoeken, samen met Ineta, gebracht aan een alleenstaande moeder met vijf 
kinderen. 
 
Vanaf september is er veel veranderd. De jongste pleegdochter heeft diverse 
gezondheidsklachten en heeft meer dan negen keer in het zieken gelegen, waarvan 
twee keer voor meerdere weken. Hierdoor zijn alle andere activiteiten stopgezet, de 
focus was op de zorg en begeleiding in de thuissituatie. Met ingang van december is 
er homescholing aangeboden aan haar, dit aangezien het aanwezig zijn op school 
nauwelijks mogelijk bleek te zijn. 
 
De zoektocht naar een grotere locatie is vanwege de uitbreiding topprioriteit 
geworden. In augustus leek het erop dat de juiste woonruimte gevonden was en dat 
de stichting een huis zou kunnen huren. Na verder onderzoek en het niet goed af 
kunnen stemmen van het contract heeft ons echter doen besluiten hier niet verder 
mee te gaan. 
 
De gasten die ons dit jaar hebben bezocht kwamen uit Engeland, Nederland en 
Letland. Ook dit jaar weer bezoek van een lid van het Let’s go team en daarnaast 
Jelle en Onno om weer de puntjes op de i te zetten. 
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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.  
 
 

2.1    Activiteiten 

Het voornaamste doel van de stichting blijft het bieden van ondersteuning aan 
(jonge) kwetsbare vrouwen.  

Door de verkregen status van pleegouder is de leeftijdsgrens voor opvang iets 
gewijzigd. Er zal het komende jaar ondersteuning en opvang geboden worden aan 
de twee pleegdochters totdat een terugplaatsing mogelijk zal zijn. 
 
Een belangrijk speerpunt voor het komende jaar is het vinden de juiste locatie. 
Hiervoor zal niet alleen gebruik gemaakt worden van sociale media, maar ook van 
het gesproken woord en het geven van presentaties. 

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 Zilokalnu prospekts 22-49, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 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. 

Momenteel is er geen Raad van Toezicht. Er wordt naarstig gezocht naar geschikte 
en betrokken personen die actief betrokken willen zijn bij de stichting. 

Zolang er geen Raad van Toezicht is, wordt er regelmatig overleg gepleegd met de 
voorzitter van Heart fort he Nations, Onno Weststrate en Jelle Zijlstra die deel uit 
maakt van het Let’s go team in Nederland. 

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 2018 kan worden ingezien op onze 
website. 
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