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Informatie over Familie Boonstra (project Magreb en Amel) 

Ontvangen  2019 2018 

Magreb 24.745 22.323 

Amel 3.625 1.380 

Giften voor projecten 

Giften voor projecten worden zonder 
aftrek van kosten, dus voor de volle 
100% doorgestuurd. 
Stichting De Rank is Anbi erkend, 
giften zijn dus aftrekbaar voor de be-
lasting. 

Herman en Jettie werken voor Jeugd met een Opdracht. Ze geven o.a. les in 

Spanje aan een Discipelschap trainingsschool en ondersteunen jonge men-

sen die belangstelling hebben voor Noord Afrika. 

In Marokko hebben ze samen met andere gezinnen de zorg voor kinderen 

op zich genomen vanaf 2000. In 2010 zijn ze door de overheid gedwongen 

het land te verlaten. De (pleeg) kinderen zijn vanaf die tijd in een Marok-

kaans kinderhuis opgevangen, maar misten hun pleegouders enorm. Con-

tact was nauwelijks mogelijk. Nu zijn de oudsten 18 jaar, en zijn 4 (van de 

8) in de zomer van 2019 voor vakantie naar Nederland gekomen. Voor het 

eerst na bijna 9 jaar kunnen ze elkaar weer zien en bijpraten!  

De kinderen hebben geen familie en weinig contacten in Marokko, het is dus 

voor hen erg moeilijk om “hun weg in het leven te vinden”. Waar moeten ze 

wonen, waar kunnen ze werken of studeren en wie betaalt dat allemaal? 

Langer in het kinderhuis blijven is wel mogelijk maar heeft niet de voorkeur. 

Samen met hen zoeken we naar manieren om deze jong volwassenen te 

ondersteunen en te begeleiden (helpen). Daarvoor is fonds Amel opgericht, 

maar als er woonruimte en studie betaald moet gaan worden, zijn er grote 

bedragen nodig. Ook is wijsheid nodig om de goede keuzes te maken. We 

bevelen deze projecten aan in gebed en ter ondersteuning. 



       

  2019 2018    2019 2018 

         

pand 300.000 300.000  vermogen 340.582 337.486 

winkelinrichting 50.000 70.000  resultaat boekjaar -3.272 3.096 

voorraden 92.000 75.458  hypotheek 102.110 107.834 

vorderingen 350 1.163  lening 23.769 23.769 

liquide middelen 35.468 40.624  kortlopend schulden 3.721 2.377 

     project Magreb 5.620 5.770 

    project Amel 5.288 6.913 

       

Totaal debet 477.818 487.245  Totaal credit 477.818 487.245 

       

Balans 

 

De winkelinrichting is lager gewaar-
deerd omdat het een getrouwer beeld 
van de werkelijkheid geeft. De win-
kelvoorraden zijn hoger gewaardeerd. 
Door een nieuw voorraad en kassa 
systeem is de waarde van de voorrad 
beter in beeld gekomen. Giften die 
binnenkomen voor de projecten 
Magreb en Amel worden nauwkeurig 
bijgehouden. Deze bedragen komen 
zonder dat er kosten in rekening wor-
den gebracht volledig ten goede aan 
“het goede doelen werk”. 

 

Toelichting op de balans 

Bezoek onze site: rankkampen.nl 

We kijken terug op een goed en 

mooi jaar. Zakelijk gezien stond 

dit jaar vooral in het teken van 

het realiseren van een nieuwe 

website. En het resultaat mag er 

zijn. Als bestuur zijn we enorm 

trots op het resultaat. Degenen 

die hieraan hebben bijgedragen 

worden ook op deze plaats nog-

maals hartelijk bedankt voor alle 

inspanningen. 

Een andere belangrijke ontwik-
keling in het jaar 2019 is de wij-
ziging van het MT team. Na vele 
mooie jaren heeft Anneke af-
scheid genomen. We zijn haar 
ontzettend dankbaar voor haar 
inzet, haar energie en positivi-
teit. De vrijgevallen plek is in-
middels door Hennie Weijs inge-
nomen.  Dick Pieter 

 
Bijna 34 jaar geleden, tijdens de 
voorbereiding van de start van 
de winkel, werd er een geloofs-
beeld uitgesproken namelijk: Er 
zullen stomen van “levend wa-
ter” vanuit de winkel voort ko-
men…… Ik was er zelf bij en zie 
dat het nog steeds gebeurt. Hier 
word ik blij van en zeker als je 

bedenkt dat er in al die jaren 
heel veel boeken, muziek, wens-
kaarten en cadeaus vanuit de 
winkel hun bestemming gevon-
den hebben en iets positiefs in 
levens van mensen bewerkt 
heeft. Dat kun je zien als een 
voorbeeld van een stukje zicht-
baarheid van het Koninkrijk van 
God. Dit wordt mogelijk ge-
maakt doordat enthousiaste 
mensen, met een missie/passie, 

zich hiervoor inzetten. De belof-
ten uit psalm 1 wordt hierdoor 
zichtbaar.  
Een boek kan ons leven veran-
deren of een nieuwe, verrassen-
de wending geven. Het bekend-
ste voorbeeld daarvan voor mij 
is “Het Boek”, de Bijbel. Een an-
der voorbeeld is een boek dat in 
november 2019 gepresenteerd 
werk in de Annakapel in Kampen 
nl.: “Gevoelstaal” Leef van bin-
nenuit, geschreven door Janna 
Beek-Bakker uit Kampen. Het 
gaat over minder oordeel en 
meer liefde….. Het is een prach-
tige taal, die uitdrukt wat in ons 
leeft zoals gevoelens van 
schoonheid, verontwaardiging, 
verdriet, pijn, dankbaarheid ver-

Drie bestuursleden ….. 
 



wondering enz. .….. Janna laat 
zien hoe je door praktische stap-
pen te zetten meer van binnenuit 
kunt leven, meer in verbinding 
met wie je bent. Met minder oor-
delen groeit de liefde voor jezelf 
en anderen en groeit de intimiteit 
met God.  
Nog een mooi voorbeeld uit 2019 
was een presentatie van Henk 
Binnendijk in de Stadsgehoorzaal 
over zijn boek: Hoe ziet de hemel 
eruit? Boeken werden gesigneerd 
en er werd met de schrijver over 
nagepraat….. 
Op de site van de Rank wordt re-
gelmatig een boekbespreking/
recensie geplaatst door Olga van 
Dongen. Ook interviewt zij men-
sen die een boek gelezen hebben 
en plaats hiervan een samenvat-
ting.  
Het lezen van boeken raakt niet 
uit de tijd. Er zal altijd honger zijn 
naar goede verhalen. De gang 
naar de boekwinkel zal in tijden 

van corona misschien iets minder 
worden maar niet stoppen. Want 
je wilt de beleving van de winkel 
niet missen: een goed advies, 
een vriendelijk woord, het geluid 
van mooie muziek enz. blijft een 
boeien.  En als je minder tijd hebt 
of er toch liever niet op uit wilt 
gaan, kun je altijd nog gebruik 
maken van onze webwinkel, via 
de vernieuwde site. Cees 

Belang van lezen: 

Het is leerzaam, het kan jouw 

houding en mening veranderen. 

Het kan werken als ’rolmodel”.  

Van bijbelstudieboek tot roman 

van kinderbijbel tot spannende 

thriller. In de Rank vind je ze al-

lemaal. Je kunt daar ook terecht 

met uw geloofsvragen, onze me-

dewerksters luisteren graag naar 

uw verhaal ,en helpen u  mee op 

uw pad met Jezus.  

De Rank is eén van 35 boekhan-

dels die aangesloten zijn bij By-

blos dit staat 

voor een 

groot assorti-

ment christe-

lijke boeken 

en christelijke 

cadeau arti-

kelen. 

Door uw aankopen te doen bij de 

Rank steunt u ook goede doelen. 

Duizenden euro’s worden ge-

schonken. (zie resultaten rekening) 

De Rank wil tevens een verbin-
dende ontmoetingsplaats zijn  
( de koffie staat voor u klaar)  We 
zien u graag in onze winkel.   
Harrie 

  2019 2018 

Omzet 264.360 276.570 

Inkoopwaarde omzet 177.010 183.050 

Netto marge 87.350 93.520 

Totale exploitatiekosten 85.531 85.422 

    

Netto Resultaat 1.819 8.088 

Giften namens winkel 5.091 5.002 

Vermogensmutatie stichting -3.272 3.096 

Resultaten overzicht  2019 

De omzet is in 2019 omlaag gegaan.  Dat is wel jammer, we hadden gehoopt 

te kunnen stabiliseren. Begin 2020 is de vernieuwde website in de lucht ge-

gaan, om die reden hopen we op nieuwe klanten. Corona (2020) zit de omzet 

niet mee, we houden de moed erin. We zijn in 2019 in staat geweest om een 

prachtig bedrag weg te geven aan goede doelen gelukkig. 

Toelichting op resultaten 2019 

 

 


