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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van stichting Hope for Life.    
 
In vele opzichten is 2019 een veelbewogen jaar geweest. Na elf maanden twee 
halfzusjes te hebben opgevangen zijn zij sinds half juni 2019 weer verenigd met hun 
moeder.  
Vanaf januari 2019 is aan Marina weer opvang en begeleiding geboden. 
 
Na vertrek van de zusjes is er een periode van bezinning geweest en de tijd om 
gericht naar de toekomst te kijken. Dit betekende concreet ook het bezoeken van 
andere organisaties om te onderzoeken of er in de toekomst samenwerking mogelijk 
is. 
 
In oktober is er een nieuwe Raad van Toezicht aangesteld waar wij heel dankbaar 
voor zijn.  
 
 
Nynke Zaal, juni 2020 
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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. 

Van alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, vind u hieronder 
een uitgebreid verslag. 
 

1.2 Activiteiten 

In januari 2019 is Marina, na tijdelijk ergens anders te hebben gewoond, weer bij ons 
komen wonen voor verdere opvang en ondersteuning. Dit betekende dat er in totaal 
aan drie meisjes/jonge vrouwen begeleiding werd geboden in een woonsituatie die 
qua ruimte niet optimaal was. 
 
De oudste pleegdochter heeft hard gewerkt op school om haar diploma voor klas 9 
te kunnen halen. Dit was voor haar een belangrijk doel om te bereiken, zodat ze in 
het nieuwe schooljaar een andere richting zou kunnen kiezen. Het betekende veel 
huiswerk, maar zij bleef gemotiveerd. Na het behalen van haar diploma waren 
tijdens de diploma-uitreiking haar moeder en een aantal vrienden aanwezig.  
 
Met de jongste pleegdochter was het een periode van veel bezoeken aan 
psychologen, psychiaters, ziekenhuis en huisarts. Dit had behoorlijk impact op een 
ieder en leidde regelmatig tot spanning. Zij heeft tot de zomervakantie iedere week 
homeschooling gehad en was blij met het behaalde eindresultaat. 
 
In mei zijn de zusjes voor het eerst een dag en nacht bij hun moeder geweest. Zij 
hebben hier beiden van genoten en verlangden daarna nog meer om terug naar huis 
te kunnen keren. Op 15 juni zijn zij, na elf maanden, weer bij hun moeder gaan 
wonen. 
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Daarnaast hebben er diverse mentor-, pastorale en coaching gesprekken 
plaatsgevonden als ook diverse lessen op levensgebieden. Deze gesprekken 
vonden zowel plaats met tienermeisjes als ook met jonge vrouwen en moeders. Veel 
lopen vast in hun woon/leefsituatie en hebben levensvragen. Door naar hen te 
luisteren en samen naar oplossingen te zoeken boden wij hen de kans te ontdekken 
waar reële mogelijkheden van ontwikkeling liggen en een andere manier van 
omgaan met tegenslagen.  
 
In oktober is er een nieuwe Raad van Toezicht aangesteld. Alle drie zijn Lets en zij 
zijn nauw betrokken bij de stichting. 
 
Tevens zijn er contacten met meerdere organisaties geweest in en rond Riga. Dit 
had als doel om te onderzoeken waar raakvlakken voor samenwerking zijn. 
Eén van de organisaties, Freedom61 te Riga, werkt onder de prostituees. Deze 
doelgroep omvat de meest kwetsbare vrouwen en sluit qua doelstelling aan bij waar 
stichting Hope for Life voor staat.  
 
Eerder dit jaar is er een gesprek geweest met de burgemeester. Doel van het 
gesprek was om hem over de stichting te vertellen als ook de vraag bij hem neer te 
leggen of de gemeente iets zou kunnen betekenen betreffende woonruimte. Het was 
een positief gesprek en er werd een huis aangeboden aan de stichting. Na diverse 
bezichtigingen, ook met deskundigen omtrent bouw en verbouwen, hebben we dit 
aanbod moeten afslaan. 
 
Er is op dit moment nog geen geschikte grotere woning beschikbaar en de 
woonruimte van de oprichtster van Hope for Life is de plaats waar opvang wordt 
geboden en waar veel plaatsvindt. De huidige situatie van de stichting is dat er, 
zolang er geen andere geschikte woonplek gevonden is, alleen kortdurende opvang 
geboden kan worden in de woonsituatie zoals die nu is.  
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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 

De stichting speelt in op de behoefte die er is en op de actuele hulpvragen. 
Persoonlijke ondersteuning en begeleiding in probleemsituaties: wekelijks worden 
gesprekken gevoerd met vrouwen, indien nodig wordt contact gelegd met en/of 
verwezen naar andere relevante instanties. Er wordt gericht samen met de vrouwen 
gezocht naar de juiste hulp en oplossingen. 
 
Vanaf 2020 zal de focus zich ook richten op samenwerking met andere organisaties 
die eenzelfde doelstelling voor ogen hebben. 
Zo zal er worden samengewerkt met een organisatie in Riga, die hoop en licht 
brengt in de duisternis rond seksuele uitbuiting. Het is letterlijk en figuurlijk uitreiken 
naar vrouwen op straat in Riga die in de prostitutie werken. 
 
Medio 2020 zal er een training worden aangeboden met als thema: “Mijn identiteit 
als vrouw”. Deze training zal worden aangeboden aan vrouwen die zijn vastgelopen 
in hun leven door diverse oorzaken. De training zal worden gegeven door een 
ervaringsdeskundige die een gecertificeerde trainer is met ondersteuning van de 
oprichtster van Hope for Life. Deze training zal, indien voldoende animo, meerdere 
malen per jaar worden aangeboden. 
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De stichting is op zoek naar een grotere woonplek waardoor meerdere meisjes/ 
jonge vrouwen een tijdelijke woonruimte geboden kunnen worden. 
Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn er meer financiën nodig en een team van 
betrokken vrijwilligers, waardoor de draaglast niet op de schouders van slechts één 
persoon zal liggen. 

 
Er zal concreet aan werving gedaan worden wat betreft financiën als wel vrijwilligers 
door middel van acties en presentaties zowel in Letland als ook in Nederland.  
 
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. 

De Raad van Toezicht bestaat uit: 

 Ieva Mangule 
 Valdis Skuja 
 Uldis Ušackis 

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.  

Het bestuurslid is benoemd voor vijf jaar. De leden van de Raad van Toezicht zijn op 
9 oktober 2019 aangesteld voor een periode van twee jaar.  

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 2019 kan worden ingezien op onze 
website.  
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