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Stichting Fountains of Joy is opgericht in April 2014 en heeft als twee hoofddoelen: 
 
1 Het verkondigen van het evangelie op deze aarde. 
2 Het zorgdragen van weduwen, wezen en de armen. 
  
Meer informatie omtrent de doelen en overige informatie over de stichting, vind je op onze website 
https://fountainsofjoy.nl 
 
Naast onze twee hoofddoelen willen we ons focussen op de volgende punten, de drie pijlers van 
Fountains of Joy. 
 

• Trainingen: Het trainen van o.a. leiders en het geven van cursussen. 

• Conferenties: De conferenties die we geven zijn leiders- en profetische conferenties. 

• Projecten: Basket of Hope, Gift of Joy, (uitdelen van (hulp) goederen en levensmiddelen), 
Moeder en kind project, kledingproject en het naaimachine project. 

 

Doelstellingen 2020 
 
Voor 2020 hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld: 
 

• Maart: reis naar west-Oeganda. 

• Mei: profetische conferentie Nederland. 

• Oktober: reis naar Servië. 

• December: reis naar Rwanda, Oeganda en/of Kenia. 

• Organiseren van twee conferenties in Nederland. 

• Organiseren van onderwijsavonden. 

• De cursus “Gods stem verstaan” vaker gaan geven. 

• Basket of Hope: Uitdelen van Baskets in Nederland. 

• Gift of Joy: nieuwe mogelijkheden voor dit project uitwerken. 

https://fountainsofjoy.nl/


• Moeder en kind project: Project uitwerken. Vormgeven samenwerking met Kraamzorg 
Esther. 

• Partners: Nieuwe partners verwelkomen die ons werk willen ondersteunen. 
 

Realisatie doelstellingen 2020 
 
De volgende doelstellingen hebben wij in 2020 gerealiseerd. 
 

• Maart: reis naar West-Oeganda, Hoima en Nebbi. Deze reis is anders verlopen dan alle 
andere reizen. Esther is deze keer alleen geweest, want Erik kon niet mee wegens zijn 
herstelproces van een burn-out. Deze reis is halverwege onderbroken vanwege 
Coronapandemie. 

• Oktober en december: deze reizen zijn niet doorgegaan wegens het corona beleid van de 
verschillende landen. Er was een reisverbod ingesteld, waardoor we niet konden reizen. 

• Andere activiteiten: alle activiteiten en conferenties zijn gecanceld wegens corona beleid. 

• Profetisch consult: Er zijn regelmatig aanvragen binnengekomen voor een profetisch consult. 
We kijken hier met een goed gevoel op terug. Dit stond niet in de doelstellingen voor 2020, 
maar door alle beperkingen wegens het coronabeleid heeft het consult extra aandacht 
gekregen.  

• Basket of Hope: Er zijn verschillende aanvragen bij ons binnengekomen voor een basket. 
Voor bijna alle aanvragen is er een basket uitgereikt. 

• Gift of Joy: we hebben dit jaar verschillende spullen hier in Nederland mogen doneren voor 
vluchtelingen gezinnen en baby spullen voor Lesbos in Griekenland. 

• Moeder en kind project: Kraamzorg Esther is sinds mei 2020 opgericht. Er is een vergadering 
geweest met de coördinator in Afrika, hoe dit project te realiseren en uit te breiden.  

• Partners: wij hebben ook dit jaar nieuwe partners mogen verwelkomen die ons 
ondersteunen. Daarnaast hebben wij ook afscheid genomen van een aantal partners. 

• Website: omdat er veel activiteiten niet zijn doorgegaan, zijn wij begonnen met de nieuwe 
website. Fase één is gerealiseerd. Vanaf half december is de nieuwe website online. 

Een uitgebreid verslag van onze doelstellingen vind je hieronder. 
 

 



Reizen 
 
Van 11 tot 31 maart stond er een reis naar Oeganda voor ons in de planning. Deze reis is echter 
anders gelopen. Esther is alleen gegaan i.v.m. de burn-out van Erik. Zij is deze reis alleen in het 
westen van Oeganda geweest. De rest van de geplande reizen konden niet worden gerealiseerd door 
de maatregelen van het coronavirus. Op zaterdag 21 maart moest Esther worden geëvacueerd 
wegens het op slot gaan van zowel Nederland als Oeganda. 
 
Gelukkig kon de conferentie in Hoima wel doorgaan en deze conferentie stond in teken van onze 
cursus communiceren met God. De cursus is hiervoor speciaal vertaald in Alur, de streektaal die in dit 
gebied gesproken wordt. De cursisten hebben allemaal een cursusboek ontvangen, zodat ze dit 
kunnen nalezen en bestuderen. Er is veel behoefte aan deze cursus. 

 

 
 
Op het politiebureau  
 
“En we verwachten je morgenochtend om 09.00 bij de politie”. 
 
Ik was net aangekomen in Hoima om de eerste conferentie te beginnen en was niet voorbereid om 
bij de politie te moeten komen. De volgende morgen ging ik samen met een aantal voorgangers naar 
het politiebureau. Inmiddels was mij verteld dat ik verhoord zou worden door ‘het hoogste orgaan’ 
van de politie van het district. 
 
Op zondag zingen in de kerk dat ik niet bang ben, vind ik niet lastig. Maar toen, op dat moment 
voelde ik mij verre van comfortabel. Daar zat ik op het bankje in een politiebureau in Afrika. Een man 
in uniform kwam binnen, overzag de situatie en begon vreselijk te schreeuwen tegen ons. Aangezien 
dit in hun stamtaal was, voelde ik mij niet aangesproken. Maar ineens draaide hij zich om en begon in 
het Engels tegen mij te schreeuwen. De meest nare woorden vlogen mij om de oren en ik voelde mij 
geïntimideerd door deze man. 
 
Ineens bedacht ik mij dat mensen in Nederland voor mij aan het bidden waren. Een vriend had voor 
mijn vertrek gebeden dat ik beschermd zou zijn door het bloed van Jezus. “Heer, Uw bloed….” Verder 
kwam ik niet. Dwars door mijn gedachten, bleef de man tegen mij schreeuwen. 



Ineens kwam er nog een man het politiebureau binnen. Hij wilde mijn documenten en verdween. 
Even later moest ik ook komen. De man bekeek mij en keek in mijn paspoort. “Ik wil beginnen om 
mijn excuses te maken voor het gedrag van mijn collega” en ik wil je welkom heten in mijn land.” 
Gebeurde dit echt?  
 
Dit was zo anders als een paar minuten daarvoor. 
 
“Wat kom je hier doen?” Ik vertelde de man wat de reden van mijn bezoek naar Afrika was. Hij keek 
mij aan en zei: “Ik ben ook een christen, maar Gods stem verstaan is nieuw voor mij.” “Ik zou ook 
graag naar je conferentie komen, helaas kan dit niet. Maar jij hebt hier alle vrijheid. Ik geef je mijn 
persoonlijke nummer en je mag mij altijd bellen.” Toen mocht ik gaan. Ik was zo verbaasd over de 
verandering, dat ik de man geloof ik heel vaak bedankt heb. 
 
Ik wilde net naar buiten lopen toen hij mij terugriep. “Wil je voor mij bidden en ook vragen of God 
iets voor mij heeft? ”Daar stond ik, te bidden en te profeteren over de baas van de politie. Wat een 
prachtig einde van zo’n spannend begin! 

 

Profetisch consult 

 
God spreekt. Ook vandaag de dag. God wil met ieder van ons een relatie waarin Hij met ons kan 
communiceren. Maar soms is het lastig om Gods stem te verstaan. Of twijfel je of je het wel goed 
gehoord hebt. Kun jij ook een woord van God gebruiken? Zit je in een lastige situatie en kom je er zelf 
niet uit? Of verlang je naar een bevestiging? 
 
Regelmatig worden wij gevraagd voor een profetisch consult. Dit doen we graag. We bidden voor je 
en luisteren naar wat God tegen je wil zeggen. 
 
We maken afspraken voor persoonlijke consulten, maar ook voor kringen, groeigroepen of 
bijvoorbeeld het leidinggevend team in jouw kerk. 
Het is ook mogelijk om ons uit te nodigen in je bedrijf. Dan profeteren we graag over het bedrijf, of 
over de medewerkers. 
 
Het profetische consult is één van de nieuwe activiteiten van Fountains of Joy. Het afgelopen jaar zijn 
er verschillende aanvragen bij ons binnengekomen voor een profetisch consult. Juist in een onzekere  
tijd verlangen mensen naar een profetie, een woord van God. Geweldig om zo dienstbaar te kunnen 
zijn en namens God te mogen spreken. 



 
 

Moeder en Kind project 
 
Een nieuw project van Fountains of Joy is het Moeder en Kind project. In 2019 is Esther opnieuw de 
schoolbanken in gegaan om alle benodigde papieren te halen om weer in de kraamzorg te kunnen 
werken. Niet om echt opnieuw daar te werken, maar om de uren te maken, zodat alle licenties van 
kracht blijven om zo in staat te zijn om in Afrika les te kunnen geven aan vrouwen die zwanger zijn en 
moeders met baby’s.  
Er is veel onwetendheid onder deze vrouwen en het is mooi om onderwijs te kunnen geven op dit 
gebied. Dit project wordt ondersteund door de verdiensten die Esther maakt met haar werk in 
Nederland als kraamverzorgende. 
 

 
 

Basket of Hope / Gift of Joy 
 
Wij willen als stichting iets betekenen voor ons dorp en voor mensen in Nederland, door regelmatig 
een mand met levensmiddelen uit te delen, aan hen waar een extraatje geen regel maar een 
uitzondering is.  
Dinsdag 22 juli 2014 hebben wij de eerste mand uitgedeeld en sinds die tijd zijn er intussen al heel 
wat manden uitgereikt.  
 
De ‘Gift of Joy’ Een doos met kleding of andere goederen die we aan mensen in Nederland geven. 
Opnieuw hebben wij een aantal dozen met babykleding en andere materialen aan vluchteling 



gezinnen gegeven en baby spullen voor Lesbos in Griekenland. Wij hopen dat ook de ‘Gift of joy’ in 
de toekomst nog uitgebreid kan worden. 
 

 
 

Gebedsgroep 
 
We waren ons altijd al bewust van de kracht van gebed. Tijdens onze reizen waren er al trouwe 
bidders. Maar we wilden hier toch wat meer structuur in aanbrengen.  
Daarom zijn wij een ‘Fountains of Joy Gebedsgroep’ gestart. Deze groep mensen ontvangt tijdens 
onze reizen regelmatig een update en gebedspunten. 
Tijdens onze reizen bidden mensen gewoon thuis voor ons en word je via mail of een app op de 
hoogte gehouden.  Het is merkbaar dat er door een groep mensen regelmatig voor ons wordt 
gebeden en dat is hard nodig.  
 
 

Bestuur 
 
Wij zijn dankbaar voor ons bestuur en de wijze waarop zij het afgelopen jaar ons gesteund en achter 
ons hebben gestaan in tal van beslissingen. 
Tijdens de vergaderingen denken zij met ons mee en door het stellen van soms, kritische, vragen, is 
hun bijdrage van veel waarde. Het afgelopen jaar zijn wij samen met het bestuur vier keer bij elkaar 
gekomen om over diverse zaken van gedachten te wisselen, te zorgen dat we een goede koers blijven 
volgen en om te kijken of de doelstellingen worden behaald. 

 



 
 

Wij zijn ontzettend blij met alle nieuwe partners die ons zijn gaan ondersteunen en zo deel zijn 
geworden van het werk dat wij wereldwijd mogen doen. Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken! 
Wij willen iedereen hartelijk danken die ons het afgelopen jaar ondersteund heeft door middel van 
gebed, financiële giften en/of het doneren van kleding en spullen. 
 

Doelstellingen 2021 
 
Voor 2021 hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld: 
 

• April: profetische conferentie in Nederland 

• Mei: reis naar west-Oeganda. 

• Oktober: reis naar Servië. 

• December: reis naar Rwanda, Oeganda en/of Kenia. 

• Organiseren van één of meerdere conferenties in Nederland. 

• Organiseren van de ‘cursus’ communiceren met God. 

• Basket of Hope: Uitdelen van Baskets in Nederland. 

• Gift of Joy: uitdelen van (hulp) goederen in Nederland. 

• Aantal spreekbeurten voor 2021. 

• Profetisch consult: Promoten van een persoonlijk profetisch consult.  

• Website: Fase twee van de website zal worden uitgewerkt. Start januari 2021. 

• Partners: nieuwe partners verwelkomen die ons werk willen ondersteunen. 

• Gebedsteam: uitbreiden van deze groep die voor ons bidden tijdens onze reizen en andere  
activiteiten. 

 

Projecten Buitenland 
 

• Uitdelen van kleding en spullen in de sloppenwijken van Afrika. 

• Het Moeder & Kind project is een nieuw project. Lesgeven aan zwangere vrouwen en 
moeders met baby’s tot drie maanden. Er is onder deze doelgroep weinig kennis over 
zwangerschap en zorg voor baby’s. In dit jaar willen wij met een team uit Kampala lessen 
gaan geven in Soroti. In Nederland gaan wij alvast beginnen met het ontwikkelen van mooie 
lesprogramma’s en bijbehorend materiaal wat in Afrika gebruikt kan worden. 

• Naaimachineproject: Het sponsoren van naaimachines voor vrouwen in Nebbi (West-Afrika) 
Deze vrouwen krijgen naailes om kleding voor hun gezinnen te maken en een ander deel te 
verkopen. Hierdoor kunnen deze gezinnen meer zelfvoorzienend worden. We hebben als 
stichting al meerder naaimachines gesponsord, maar er zijn er in totaal zestig nodig. 

• Micro-krediet: door middel van een kleine lening, mensen in staat stellen een eigen bedrijfje 
op te starten, om zo hun eigen inkomen te genereren. 

• Onderwijs, conferenties en cursussen te geven in verschillende kerken en aan leiders van 
kerken. 

• Sponsoren van Fountain Kids: We sponsoren momenteel nog drie kinderen, zodat zij 
onderwijs kunnen volgen. In veel gezinnen waar armoede is, gaan de kinderen niet naar 
school. Dankzij onze hulp kunnen deze kinderen toch naar school om een betere toekomst 
tegemoet te gaan. Dit project wordt afgebouwd op het moment dat alle sponsorkinderen 
hun school hebben afgemaakt. 

 

Partners 


