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Inleiding 

Wat is belangrijker? Boompjes planten in een natuurgebied om de hoek om een houtwal vitaal te 

houden? Of een tropisch bos beschermen tegen verdere vernietiging door boskap? Dat maakt nogal 

verschil. Of toch niet? 

A Rocha Nederland heeft zich het afgelopen jaar voor beide ingezet. Onze overtuiging is dat zorg 

voor Gods schepping dicht bij huis begint. Letterlijk in je eigen achtertuin. Als je daar de natuur al 

gaat waarderen, krijg je ook oog voor het belang van natuurbehoud ver weg. 

Daarom adopteren onze lokale groepen in Nederland natuurgebieden in de eigen omgeving. Daar 

zetten ze zich in voor natuurbeheer. En daarom werken onze A Rocha partners wereldwijd ook aan 

natuurbehoud in eigen omgeving – en soms zijn dat tropische bossen. Vanuit Nederland 

ondersteunen we hen, met expertise en met financiën. Afgelopen jaar waren we op die manier 

onder andere betrokken bij projecten van A Rocha Kenia en A Rocha Ghana. 

Misschien was u het afgelopen jaar partner in dit werk: als vrijwilliger, donateur of sponsor. Dan is dit 

jaarverslag allereerst voor u. We bieden een overzicht van alles wat we hebben gedaan en 

verantwoorden de besteding van de gedoneerde gelden. 

Misschien bent u geïnteresseerd in wat A Rocha doet. Ook dan bevat dit jaarverslag een schat aan 

informatie. Lees het en laat u inspireren! U bent van harte welkom als partner. 

 

Embert Messelink 
Directeur A Rocha Nederland 
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Hoofdstuk 1: Missie A Rocha Nederland 

A Rocha Nederland is een beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods 

schepping en anderen inspireren om de natuur te waarderen en te beschermen. Inspireren door te 

doen dus. We zijn dienstbaar aan de samenleving door praktische inzet op het gebied van 

natuurbeheer, -onderzoek en –educatie. In de kerken dragen we uit dat de zorg voor de schepping 

onlosmakelijk is verbonden met het leven met God. Zo betrekken we de kerken van binnenuit bij 

natuurbehoud en zorg voor de aarde. 

A Rocha wil een bijdrage leveren aan het herstel van de schepping, in het perspectief dat God zelf de 

schepping draagt. In een wereld die Hij met liefde heeft gemaakt, eren we Hem door zijn schepping 

te onderhouden en bewaren. We doen dat omdat we zijn geraakt door alles wat Hij heeft geschapen: 

we genieten ervan, verwonderen ons en vieren het leven met Hem en zijn schepping. 

A Rocha werkt in een wereld die aangetast is. De manier waarop we leven brengt grote schade toe 

aan onze medeschepselen, aan het milieu en aan het klimaat. Die schade treedt wereldwijd op. Het 

proces om tot een duurzame manier van leven te komen, kan niet dicht genoeg bij huis beginnen. In 

de zorg voor de lokale leefomgeving tonen we betrokkenheid bij die aangetaste schepping. De 

projecten zijn tekenen van hoop. Ze illustreren onze verwachting van een wereld die hersteld zal 

worden en waarvoor we ons hier en nu inzetten. 

Ook bij de wereldwijde dimensie van natuur-, milieu- en klimaatproblematiek voelt A Rocha 

Nederland zich betrokken. Door betrokkenheid bij bosaanplant in Ghana, door CO₂ -compensatie en 

door het uitzenden van (jonge) vrijwilligers en mensen met expertise naar andere natuurprojecten, 

leveren we in samenwerking met A Rocha partners over de grens een bijdrage aan een zorgzame 

omgang met de schepping.  

In Nederland vormt A Rocha een netwerk van lokale groepen, die vanuit de christelijke gemeenschap 

natuurgebieden adopteren en er zorg voor dragen. Deze gebieden zijn in eigendom van 

natuurorganisaties, private landgoederen of soms ook boerenland. Door natuurwerkdagen met een 

inspirerend karakter betrekt A Rocha een groeiend aantal mensen bij natuurbeheer en bij duurzaam 

leven. Met tal van andere activiteiten versterken we de band tussen geloof, de lokale gemeenschap 

en natuurbehoud: hagenpreken, gezamenlijke maaltijden, verschillende soorten excursies en 

workshops. We laten mensen bij voorkeur erváren wat ons drijft. We kiezen voor een warme en 

persoonlijke contacten tijdens alle activiteiten, waarin mensen hun eigen waarden en inspiratie 

kunnen herkennen of ontdekken.  

Inbedding 

A Rocha is een christelijke natuurbeschermingsorganisatie. De naam A Rocha is Portugees en 

betekent ‘de rots’. Het verwijst naar de locatie van het eerste natuurbeschermingscentrum in 

Portugal. Inmiddels werkt A Rocha in 19 landen wereldwijd. De vijf uitgangspunten van A Rocha zijn: 

CHRISTIAN: De grondslag van alles wat we doen, is ons Bijbelse geloof in de levende God, die de 

wereld maakte en liefheeft, en de zorg over zijn schepping aan de mensen heeft toevertrouwd. 

CONSERVATION: We doen onderzoek met het oog op bescherming en herstel van de natuur. 

Daarnaast vinden we natuureducatie - voor jong en oud - van groot belang. 
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COMMUNITY: We willen vanuit onze toewijding aan God en aan de hele schepping goede relaties 

opbouwen met elkaar en met de mensen in onze leefomgeving. 

CROSS-CULTURAL: We gaan, lokaal en wereldwijd, uit van de inzichten en vaardigheden van 

verschillende culturen.  

COÖPERATION: We werken samen met tal van andere organisaties en individuen met wie we de zorg 

voor een duurzame wereld delen. 

Statutair heeft A Rocha Nederland ten doel: ‘Zich inzetten voor een zorgvuldige omgang met de 

gehele schepping door educatie, onderzoek, beheer en natuurontwikkeling te faciliteren, uit te 

voeren of te doen uitvoeren. Het werkgebied van de stichting omvat Nederland. Indien daar 

aanleiding toe bestaat kunnen vanuit de Stichting A Rocha Nederland ook projecten buiten 

Nederland worden ondersteund.’  

 

 

 

 

De Regge bij Landgoed Eerde. Tijdens de A Rocha Natuurweken is begroeiing op de oevers 

teruggesnoeid. Bijzondere planten en dieren – waaronder de ringslang – gedijen erbij. 
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Hoofdstuk 2: Lokale groepen 

A Rocha Nederland bestaat uit een groeiend netwerk van groepen die vanuit de lokale christelijke 

gemeenschap natuurgebieden adopteren. In samenwerking met de eigenaar werken ze aan 

natuurbeheer en –ontwikkeling, inventariseren ze vogels en planten en organiseren ze tal van 

activiteiten op het gebied van bezinning en educatie. Deze groepen zijn door hun inzet dienstbaar 

aan de samenleving, in het bijzonder op het vlak van natuurbehoud. Daarnaast inspireren ze 

deelnemers tot een duurzaam leven. 

Nieuwe groepen 

Met name de eerste helft van 2014 kenmerkte zich door groei van het aantal lokale groepen. Drie 

nieuwe A Rocha groepen gingen voor het eerst aan de slag in door hen geadopteerde 

natuurgebieden. A Rocha Ede-Bennekom – eind 2013 opgericht – startte begin van het jaar met 

natuurbeheer op de Franse Kamp, een voormalig defensieterrein dat in handen is van de gemeente 

Ede en waar het natuurbeheer is gericht op open heidelandschap te midden van de bosgebieden. 

Een soort als de zandhagedis zal van de werkzaamheden profiteren. 

 

 

Voorjaar 2014: A Rocha Ede-Bennekom in actie. Zwerfvuil ruimen rond de Franse Kamp. 

A Rocha Enschede ging rond dezelfde tijd van start met een natuurwerkdag in het Aamsveen. De 

eerste werkzaamheden richtten zich op het open houden van enkele waardevolle heideterreintjes in 

het veenlandschap. En medio 2014 startte A Rocha Den Haag, die in 2014 ad hoc aan de slag ging op 

twee locaties: bij Leerdam (onderhoud van een boomgaard) en Oud-Alblas (onderhoud van de 

Roodnat-eendenkooi). Eind 2014 zijn er in totaal elf lokale A Rocha groepen in Nederland. 
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Februari 2014: A Rocha Enschede na afloop van de eerste natuurwerkdag in het Aamsveen. 

 

Bestaande groepen  

Ook de bestaande A Rocha groepen zaten in 2014 bepaald niet stil. Zij organiseerden bij elkaar 55 

natuurwerkdagen, 12 excursies / verwonderwandelingen / stiltewandelingen en 4 hagenpreken. 

Daarnaast waren er geregeld andere activiteiten als duurzame maaltijden, deelname aan Fête de la 

Nature, natuurfotografieworkshops en bijvoorbeeld een thema-avond over omgang met de 

schepping voor lokale kerken.  
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Januari 2014: A Rocha Amersfoort hangt nestkasten voor steenuilen op op Landgoed Coelhorst van 

Natuurmonumenten. 

Evaluatie 

Het beleid van A Rocha is erop gericht om het netwerk van lokale groepen te versterken en te 

vergroten, bijvoorbeeld door vanuit bestaande groepen nieuwe initiatieven te starten. De 

doelstelling is meer variatie in activiteiten aan te bieden, die naast het natuurwerk ook vaker het 

karakter hebben van ‘vieren’ en ‘geloven’. In het huidige beleidsplan staat verder het voornemen om 

een actie ‘gebied zoekt vrijwilligers’ op touw te zetten en om te investeren in eenheid en kwaliteit 

van de communicatie van lokale groepen. Tot slot is er het voornemen een project te starten dat 

sterk inzet op nieuwe kansen voor een bedreigde soort, bijvoorbeeld in het agrarisch gebied. 

Een terugblik op de ontwikkelingen in 2014 leert dat de belangrijkste beleidslijn overtuigend gestalte 

heeft gekregen: het netwerk van lokale groepen is gegroeid. Liefst drie nieuwe groepen gingen voor 

het eerst aan de slag in nieuwe gebieden, waar ze verantwoordelijkheid namen voor natuurbeheer. 

Het totaal aantal activiteiten lag iets lager dan in 2013, wellicht doordat enkele groepen kampten 

met vacatures in het kernteam. Een andere reden is dat er dit jaar één natuurweek op Landgoed 

Eerde van Natuurmonumenten werd georganiseerd. De voorgaande jaren waren dat er twee. De 

natuurwerkdagen tijdens deze weken worden meegeteld in het totaal. 

De lokale groepen organiseren naast de natuurwerkdagen geregeld andere activiteiten. De variatie is 

echter nog niet zichtbaar toegenomen. Wel moeten de hagenpreken genoemd worden. Voor het 

eerst waren er vier lokale groepen die een hagenpreek organiseerden. Een inspirerend moment voor 

de vele honderden deelnemers, die een preek over zorg voor de schepping hoorden en tegelijk 

ontdekten wat de lokale groep van A Rocha concreet doet op het vlak van natuurbehoud. 
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In 2014 is geïnvesteerd in de communicatie van lokale groepen door trainingen in sociale media en 

online-tools voor nieuwsmails aan te bieden. Daarnaast bood A Rocha Nederland in samenwerking 

met het Landschap Erfgoed Utrecht een workshop veilig werken aan. Een nieuwe website staat op de 

rol voor 2015. 

Het laatste half jaar deed zich nog een enkele kans voor op een nieuwe A Rocha groep, maar dit 

leidde niet tot een vervolg. In samenwerking met een student wordt het komend jaar onderzocht 

hoe A Rocha zich actief in nieuwe plaatsen kan presenteren. 

Om de onderlinge uitwisseling van de lokale groepen beter te faciliteren, is in 2014 een online 

ideeënboek gestart. Hierin kunnen groepen hun geslaagde ideeën voor natuurwerkdagen, excursies, 

verwonderwandelingen, hagenpreken en andere activiteiten met elkaar delen. 

 

December 2014: A Rocha Zwolle knot wilgen met behulp van Syrische vluchtelingen die in de stad 

worden opgevangen. 
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Hoofdstuk 3: A Rocha landelijk 

Natuurweek 

Opnieuw was Landgoed Eerde de plek waar A Rocha in de zomer neerstreek om een week lang te 

kamperen, te genieten van de natuur, te werken aan natuurbeheer en na te denken over geloof en 

schepping. Ruim 35 mensen deden mee. In verband met een beperktere capaciteit in de organisatie 

was er dit jaar 1 natuurweek in plaats van twee.  

Themapakket voor kerken 

Voor de tweede keer ontwikkelde A Rocha een nieuwe themapakket voor kerken en 

bijbelstudiegroepen. Na ‘What a wonderful world’ kwam er dit jaar ‘Stad in bloei’, met onder andere 

een aansprekende preekschets van ds. Jeroen Sytsma. Het pakket werd financieel ondersteund door 

het Platform Diaconale Samenwerking van drie gereformeerde kerkverbanden en gemaakt in 

samenwerking met de Evangelische Alliantie. Het pakket is ruim 800 keer gedownload van de 

website. 

A Rocha Pro 

A Rocha Pro is een netwerk van christenen die professioneel werken in de wereld van natuurbehoud. 

Twee keer per jaar brengt A Rocha deze groep samen op een netwerkmeeting. Ook in 2014 waren er 

twee van deze meetings. Op 31 januari was er een bijeenkomst op Landgoed Middachten, waar 

hoogleraar missiologie Stefan Paas een lezing gaf over geloof en zorg voor de schepping. Onder de 

titel “Onlosmakelijk verbonden met de natuur” schetste hij hoe de professionals in de kerk een 

scheppingsvriendelijk leven kunnen uitdragen: door aandacht voor ‘bouwen en bewaren’, 

scheppingsspiritualiteit en een visie op heelheid van zending, waarbij ook de zorg voor de schepping 

meeklinkt. 

Tijdens een tweede netwerkmeeting op 29 augustus op Hogeschool Larenstein in Velp stond een 

ontmoeting met Tweede Kamerlid Carla Dik van de ChristenUnie centraal. Op haar initiatief werd het 

netwerk bij elkaar geroepen om haar te adviseren over de nieuwe natuurwet die op stapel stond. 

Welke pro’s en contra’s zitten er aan die nieuwe wet? Zal die tot herstel van biodiversiteit leiden? 

Welke rol kunnen boeren spelen? 

Overleeft de ecologische hoofdstructuur 

de herijking wel? Kan de overheid de 

ontwikkeling van randzones rond steden 

bevorderen? Wordt handhaving niet veel 

ingewikkelder doordat veel wordt 

gesproken over ‘redelijkheid’ in de 

nieuwe wet? Dankzij de input van het 

netwerk kwam er een goede lijst 

aandachtspunten en suggesties, die de 

ChristenUnie heeft kunnen inbrengen. 

 

 
Carla Dik, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie: 

 

,,Ik heb op de meeting van A Rocha Pro veel geleerd. Ik 

ging naar huis met zinnige opmerkingen waarmee ik 

mijn winst heb kunnen doen. Veel opmerkingen die ik 

daar heb gehoord, zijn in onze inbreng 

terechtgekomen. Ik ben heel benieuw wat de 

staatssecretaris daarop gaat zeggen.” 
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Expertise voor natuurbehoud in het buitenland 

A Rocha Nederland zet zich in voor natuurbehoud dicht bij huis, maar in toenemende mate ook over 

de landsgrenzen heen. Met praktische medewerking van A Rocha Nederland was er in 2014 

langdurige support voor twee A Rocha partners in het buitenland. Jaap en Esther Gijsbertsen werkten 

het hele jaar op het Mwamba-centrum van A Rocha Kenia, waar Jaap de coördinatie van al het 

wetenschappelijke werk voor zijn rekening nam. Lieske de Wilde vertrok in de tweede helft van 2014 

naar Portugal, om als assistent van de wetenschappelijk directeur haar bijdrage te leveren aan het 

onderzoekswerk. 

 

Jaap Gijsbertsen tijdens onderzoekswerk door A Rocha Kenia: het nachtelijke ringen van steltlopers. 

Via het klimaatprogramma Climate Stewards was A Rocha Nederland in 2014 verder nauw betrokken 

bij de projecten van A Rocha Ghana. Deze projecten draaien om bosaanplant waardoor biodiversiteit 

wordt hersteld, klimaatverandering wordt bestreden en de lokale bewoners betere mogelijkheden 

krijgen om in hun bestaan te voorzien. A Rocha Nederland denkt mee over de visie en kwaliteit van 

deze projecten, werft fondsen en draagt binnen het projectteam bij aan kennis over bosaanplant en 

CO2-compensatie. 

Met name de eerste helft van 2014 was een intensieve periode wat betreft de European Voluntary 

Service, een Europees vrijwilligersprogramma voor jongeren. A Rocha Nederland participeert hierin 

als zendorganisatie.  EVS geeft jongeren een mooie gelegenheid om een bijdrage te leveren aan 

projecten in het buitenland, waarbij ze zelf hun allerlei vaardigheden kunnen ontplooien en 

verbreden. EVS biedt in bijzondere gevallen een opstap voor de toekomst. Zo vond een van de 

vrijwilligers na terugkomst tijdelijk werk bij het bedrijf van de EVS-contactpersoon in Nederland. 

Daarna is ze teruggekeerd naar A Rocha Portugal, waar ze de komende drie jaar haar bijdrage hoopt 

te leveren. Voor een andere vrijwilliger is de EVS-periode richtinggevend geweest in de studiekeuze 

die ze daarna heeft gemaakt. 
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In de eerste helft van het jaar waren tegelijkertijd 3 EVS-vrijwilligers via A Rocha Nederland aan de 

slag in het buitenland, toevallig allen naar Portugal. Alle drie zijn ze inmiddels weer terug in 

Nederland. A Rocha Nederland heeft gedurende hun buitenlandervaring gezorgd voor begeleiding en 

coaching en verzorgt een aantal praktische taken. 

 

A Rocha Nederland heeft verder in augustus een vrijwilliger voor een jaar uitgezonden naar Spanje, 

om daar bij de dependance van Stichting Aap vrijwilligerswerk te doen. Eind 2014 is nog een 

subsidie-aanvraag goedgekeurd voor een vrijwilliger die per 1 maart 2015 voor een jaar naar Letland 

vertrekt. Alle vrijwilligers draaien mee in organisaties die een sterk raakvlak hebben met natuur, 

milieu en/of duurzaamheid. 

Los van EVS bezoeken verschillende A Rocha leden ieder jaar projecten in het buitenland om enige 

tijd te verblijven of mee te werken. Vermeldenswaard is nog een Nederlandse student die in de 

maand juli een Summer Field Course volgde bij A Rocha Kenia. Deze cursus hield een gevarieerd 

programma in, waarbij deelnemers kennis maakten met alle aspecten van het werk van A Rocha 

Kenia en daar ook aan konden bijdragen. 

Natuurreizen 

In samenwerking met Amarant Reizen zorgde de werkgroep Natuurreizen van A Rocha opnieuw voor 

een afwisselend programma van natuurwandelingen in eigen land: met een heuse wildsafari in de 

Waterleidingduinen, een wandeling door het prachtige natuurgebied de Zouweboezem in de 

Alblasserwaard en vier seizoenswandelingen rond de Veluwe. 

 

A Rocha natuurreizen: wildsafari door duinen en over het strand bij een straffe wind. 
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Evaluatie 

Volgens het beleidsplan wil A Rocha – met als basis het praktische werk van lokale groepen – de 

boodschap van zorgzaam leven met de schepping sterker laten klinken in de kerken. In 2014 is vooral 

het themapakket ‘Stad in bloei’ een sterke impuls geweest. Publiciteit en interviews waren er in 

onder andere het Nederlands Dagblad, Groot Nieuws Radio, Centraal Weekblad, Friesch Dagblad, 

Idea, programmablad Visie van de EO, tv-zender Family7 en verschillende kerkelijke nieuwssites. 

Medewerking van het Platform Diaconale Samenwerking leidde tot meer publiciteit in verschillende 

kerkgenootschappen. Met ongeveer 800 downloads heeft het pakket ruim aftrek gevonden. 

A Rocha werkte in 2014 mee aan een themanummer over duurzaamheid van De Reformatie, een 

kerkelijk magazine van de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Verder waren er lezingen voor 

christelijke studentenverenigingen IFES en Navigators, en was er een inhoudelijke bijdrage aan een 

pelgrimswandeling van  retraitecentrum De Spil.  

Verder was er inhoudelijke samenwerking met het radio 1-programma Dit is de Dag (EO). Negen keer 

verzorgde A Rocha de rubriek ‘Natuur op 1’ op zaterdagavond, waarin interessante 

wetenswaardigheden uit de natuur voor een breed publiek worden belicht. 

A Rocha Pro – opgericht in 2013 – heeft in 2014 verder zijn waarde bewezen. Twee netwerkmeetings 

trokken vele tientallen geïnteresseerden. Door de ontmoeting met Carla Dik van de ChristenUnie 

heeft het netwerk voor het eerst ook expertise kunnen inzetten op het vlak van beleidsontwikkeling. 

De A Rocha Natuurweek heeft in 2014 een stapje terug moeten doen: van twee weken naar 1 week. 

Deze week was wel ruim gevuld, hetgeen betekent dat de animo voor de A Rocha natuurweken 

onverminderd is. 

 

Zomer 2014: viering en dagafsluiting tijdens de A Rocha natuurweek bij Ommen. 
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Hoofdstuk 4: Climate Stewards 

Climate Stewards is het klimaatprogramma van A Rocha Internationaal. A Rocha Nederland is nauw 

betrokken bij de verdere ontwikkeling van dit klimaatprogramma. Climate Stewards zet via A Rocha 

Ghana op kleine schaal boomaanplantprojecten op in Midden-en Noord-Ghana en beheert deze. Het 

gaat bij die projecten om opslag van koolstof, het verbeteren van de lokale economie en herstel van 

biodiversiteit. De projecten bieden werkgelegenheid, stabiliteit en verbetering van ecosysteem. Ook 

zorgen ze voor minder erosie, bescherming van stroomgebieden, schaduw voor gewassen, habitat 

voor wilde dieren, duurzame brandstof- en houtproducten, voedingsproducten en veevoeder. Een 

ander doel van het programma is het creëren van betrokkenheid en onderwijs van belanghebbenden 

in leren omgaan met situaties als gevolg van klimaatverandering. 

 

Een nieuwe ronde van boomaanplant in 2014 door A Rocha Ghana. 
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Verder ondersteunt Climate Stewards in Kenia onze partner Paradigm bij het leveren van zuinig kook-

stoves, waterfilters en zonne-verlichting. Vrouwen en kinderen hoeven dankzij deze support minder 

tijd te besteden aan het verzamelen van hout. Zo besparen zij geld, neemt hun besteedbaar inkomen 

toe en verbetert hun gezondheid. 

Tot slot werkt Climate Stewards samen met Scolel’te in het zuiden van Mexico. Deze partner 

ondersteunt kleine boeren. Zij worden financieel geholpen om inheemse bossen te behouden, te 

beheren en uit te breiden door middel van agrobosbouw. Door 25 verschillende boomsoorten aan te 

planten worden nieuwe leefgebieden voor dieren ontwikkeld, stroomgebieden van rivieren 

beschermd en krijgen lokale gemeenschappen mogelijkheden om in hun bestaan te voorzien. 

In 2014 heeft Climate Stewards Nederland geïnvesteerd in naamsbekendheid. De website is geheel 

vernieuwd, waarbij de mogelijkheid tot online doneren is toegevoegd. Ook de maandelijkse blog 

gericht op duurzaam leven is nieuw. Verder is Climate Stewards actief geworden op Facebook en 

Twitter en is er een geregelde nieuwsmailing gestart. Door dit alles is met name de focus op 

duurzaam leven versterkt. 

Tegen het einde van het jaar waren er gesprekken (in voorbereiding) met een aantal mogelijke 

partners. Voor de Christelijke Hogeschool Ede verzorgde Climate Stewards een college over 

klimaatverandering in het kader van een Minor Duurzaamheid.  

Begin 2015 konden de inkomsten over 2014 - 8.000 euro - worden overgemaakt naar Climate 

Stewards Internationaal, geoormerkt voor CO2-compensatie in onder andere Ghana. De inkomsten 

van Climate Stewards Nederland tonen een stijgende lijn. In 2013 kwam er 6.000 euro aan inkomsten 

binnen. 
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Hoofdstuk 5: organisatie en financieel draagvlak 

A Rocha Nederland is een stichting met een halftime directeur en ruim zeventig vrijwilligers. Zij 

vormen de kernteams van de lokale initiatieven en/of assisteren met landelijke taken. Aan de hand 

van kwartaalrapportages legt de directeur verantwoording af over bereikte doelen en financiën aan 

het bestuur van de stichting. Daarnaast legt de directeur twee keer per jaar verantwoording af aan A 

Rocha Internationaal.  

De Nederlandse bijdrage aan het klimaatprogramma Climate Stewards (inhoudelijke expertise en 

fondsenwerving) valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van A Rocha Nederland en van de 

directeur van Climate Stewards Internationaal.  

Het werk van A Rocha Nederland is mogelijk door de financiële bijdragen van donateurs, een 

persoonlijke vriendenkring van de directeur en enkele subsidies. Projecten als de natuurweken en de 

netwerkbijeenkomsten van A Rocha Pro bedruipen zich financieel door een bijdrage van de 

deelnemers.  

In 2014 stond A Rocha Nederland voor het eerst financieel op eigen benen. De jaren daarvoor 

vormde een bijdrage van A Rocha Internationaal een substantieel deel van de inkomsten. Deze is in 

2013 voor de derde en laatste keer verstrekt. Voor 2014 lag er dus een uitdaging om met eigen 

inkomsten uit te komen. De aanname in de jaarbegroting was dat dit niet geheel zou lukken, en we 

enkele duizenden euro’s op de financiële reserves zouden interen. Dit begrote verlies bleef echter 

achterwege. Dankzij de groei in donaties en enkele subsidies wist A Rocha Nederland het jaar positief 

af te sluiten. 

Het aantal donateurs van A Rocha groeit gestaag mee met de bekendheid en het aantal lokale 

groepen in het land. In 2014 steeg het aantal donateurs tot 450. Ruim tachtig van hen zetten zich 

geregeld in voor de lokale groepen of voor landelijke taken. 
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Hoofdstuk 6: Vooruitblik  

A Rocha Nederland heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een netwerk van lokale groepen die 

geïnspireerd door hun geloof en met behulp van hun kerkelijke netwerk natuurgebieden adopteren 

en ervoor zorgen. De missie is helder, de werkwijze staat. Er zijn nu elf lokale groepen, veelal met 

langdurig betrokken vrijwilligers. Tot en met 2016 wil A Rocha volgens het beleidsplan dit netwerk 

sterker maken voor de toekomst en investeren in het betrekken van nieuwe vrijwilligers (jongeren!), 

variatie in activiteiten en uitbreiding met enkele nieuwe groepen.  

Vanuit het praktische werk wil A Rocha in de Nederlandse kerken de boodschap van betrokkenheid 

bij en verantwoordelijkheid voor de schepping sterker uitdragen, onder andere door het uitbrengen 

van een jaarlijks themapakket voor kerken. Voorwaarde voor dit alles is dat A Rocha Nederland 

financieel en organisatorisch (sterkere structuur met taakgroepen) sterker wordt. De financiële 

ontwikkelingen in 2014 bieden een mooie basis om op voort te bouwen.  

A Rocha werkt volgens het beleidsplan tot en met 2016 aan deze hoofddoelen:  

a. Versterken van het netwerk van de huidige A Rocha groepen  

A Rocha draagt actief bij aan zorg voor de schepping in natuurgebieden. De lokale groepen zijn vaak 

maandelijks aan de slag in natuurgebieden met praktisch beheer en sporadisch ook monitoring van 

broedvogels en vegetatie. Zo werkt A Rocha Gelderse Poort iedere eerste zaterdag van de maand op 

Landgoed Huis Sevenaer in het onderhoud van waardevolle landschapselementen als houtwallen. De 

natuurwaarden van dit ecologisch waardevolle gebied worden daardoor in stand gehouden. De 

afgelopen jaren heeft A Rocha Gelderse Poort ook een broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Verder 

organiseert deze groep allerlei activiteiten als excursies, kinderactiviteiten, lezingen en meditatieve 

wandelingen. Een aantal andere groepen richt zich voornamelijk op de natuurwerkdagen.  

* A Rocha streeft de komende jaren naar verdere variatie in activiteiten, om een groot publiek aan te 

spreken. Een mooi voorbeeld zijn hagenpreken rond het thema schepping, die door A Rocha Zwolle 

en A Rocha Amersfoort zijn gehouden. In inhoud, kwaliteit en omvang van deze activiteiten wil A 

Rocha de komende drie jaar verder investeren.  

* We hebben ontdekt dat het goede strategie is om vanuit lokale groepen nieuwe initiatieven te 

starten. Dat proces stimuleert A Rocha de komende jaren: lokale groepen gaan jaarlijks 2 (kerkelijke) 

groepen uit naburige plaatsen betrekken bij hun activiteiten.  

* We zoeken de komende jaren naar een project dat sterk inzet op nieuwe kansen voor een 

bedreigde soort, bijvoorbeeld in het agrarisch gebied.   

* Lokale groepen ontwikkelen een breder scala aan activiteiten, die zeker twee keer per jaar het 

karakter hebben van ‘vieren’ en ‘geloven’.  

* A Rocha zet een creatieve actie op touw om erachter te komen waar nieuwe vrijwilligersgroepen 

nodig zijn.  

* De kwaliteit van communicatie door lokale groepen wordt versterkt door het investeren in een 

gezamenlijk mailsysteem en het stimuleren van het gebruik van social media. Ook wordt er gewerkt 

aan een nieuwe website / webcommunity. 
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b. Breedte van christelijk Nederland bereiken door betere pr en marketing, strategische 

samenwerking en nieuwe thema’s  

Het praktische werk van A Rocha heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Vanuit dat werk 

willen we de komende drie jaar onze boodschap van zorgzaam leven met de schepping sterker in de 

kerken laten klinken.  

* In 2012 maakte A Rocha een eerste digitaal en gratis beschikbaar themapakket voor kerken, dat 

meer dan 800 keer is gedownload. Een dergelijk pakket gaan we jaarlijks uitbrengen en breed onder 

de aandacht brengen.  

* We gaan lokale groepen stimuleren om de christelijke gemeenschap sterker te betrekken bij de 

lokale leefomgeving (bij natuur dicht bij huis, maar ook bijvoorbeeld bij lokaal geteeld voedsel).  

* A Rocha Nederland gaat een vernieuwd programma ontwikkelen voor kerken / kringen die zich 

willen verdiepen in onze relatie met natuur / schepping.  

* A Rocha gaat een of twee vormen van ‘A Rocha light’ ontwikkelen om een breder publiek in staat te 

stellen zich praktisch in te zetten voor natuurbehoud.  

* A Rocha Pro – netwerk voor christenen die professioneel werkzaam zijn in natuur – wordt een 

zelfstandig draaiende groep binnen A Rocha, die minimaal twee netwerkmomenten per jaar 

organiseert.  

* Het klimaatprogramma Climate Stewards benadert christelijke organisaties om partnerschappen 

aan te gaan en zo ook hun achterban te bereiken met informatie over klimaatbewust leven.  

c. Financiële en organisatorische stabiliteit bereiken  

A Rocha is een vrijwilligersorganisatie met een halftime directeur. De afgelopen jaren heeft A Rocha 

Internationaal het werk in Nederland financieel ondersteund, maar vanaf 2014 moet A Rocha 

Nederland financieel op eigen benen staan. Zowel organisatorisch als financieel zijn er investeringen 

in de organisatie nodig om een stabiele en toekomstbestendige beweging te zijn.  

* Jaarlijks houden we een creatieve actie om donateurs te werven, bijvoorbeeld door een gratis 

natuur-experience aan te bieden voor nieuwe donateurs. 

* A Rocha investeert in zo zelfstandig mogelijk draaiende lokale groepen en themagroepen door 

werving van meer vrijwilligers.  

* toewerken naar coördinatie van A Rocha Nederland in teamverband.  

* A Rocha verkrijgt uiterlijk in 2015 een financieel keurmerk.  

* A Rocha gaat investeren in nieuwe vormen van binding (van donateur- naar klantmodel. 
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Hoofdstuk 7: financieel verslag A Rocha Nederland 

Verkorte staat van baten en lasten 2014 

 

 

Toelichting op staat van baten en lasten 

Toelichting baten: 

1. De schenkingen aan A Rocha bestaan uit donaties, notarieel vastgelegde schenkingen en 

collectes. Met name uit collectes is in 2014 meer ontvangen. Daarnaast was er een 

bijzondere eenmalige bijdrage van Time to Turn. Deze zusterorganisatie hief zichzelf in 2014 

op, en verdeelde het restsaldo onder enkele verwante organisaties, waaronder A Rocha. 

2. De projecten laten een forse stijging zien. Voor een groot deel heeft de stijging betrekking op 

speciaal geworven fondsen ter ondersteuning van A Rocha Kenia en A Rocha Portugal. Mede 

door deze bijdragen hebben Nederlanders bij beide partnerorganisatie kennis en expertise 

kunnen inzetten. Verder valt onder dit bedrag de vergoeding voor een groter aantal betaalde 

diensten als workshops en lezingen, als een subsidie voor het themapakket voor kerken. 

Toelichting lasten: 

1. Ook onder lasten is voornamelijk de forse groei bij projecten zichtbaar. De fondsen die 

speciaal geworven zijn ter ondersteuning van het werk van A Rocha Kenia en A Rocha 

Portugal, zijn ook geheel aan deze doelstelling besteed.  

2. Personeelskosten vallen iets hoger uit, doordat in de begroting geen rekening is gehouden 

met onkostenvergoeding van de directeur. 
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Conclusie: 

A Rocha heeft het jaar 2014 afgesloten met een positief saldo, terwijl eerder rekening was gehouden 

met een tekort van vijf- a zesduizend euro. De toename in donaties, collectes en enkele concrete 

subsidies hebben ervoor gezorgd dat A Rocha het jaar positief kon afsluiten. Een goed resultaat voor 

het eerste jaar dat A Rocha Nederland financieel geheel op eigen benen stond. A  Rocha heeft de 

financiële reserves niet hoeven aanspreken, waardoor de beoogde continuïteitsreserve van ongeveer 

een jaar in stand is gebleven. 

Volledige jaarrekening  

Desgewenst kan de volledige jaarrekening bij de Stichting A Rocha Nederland worden opgevraagd via 

nederland@arocha.org. 

mailto:nederland@arocha.org


21 
 

Balans Stichting A Rocha Nederland per 31 december 2014 
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Kortlopende schulden (vooruitontvangsten): 
 
Subsidie kerkenpakket        € 1 .000 
Donaties A Rocha Portugal       € 1.074 
Donaties A Rocha Kenia        € 545 
Vooruit ontvangen gift 2015 t/m 2016      € 1.000 
Nog niet besteed: pensioenvoorziening directeur    € 3 .115 
Totaal          € 6 .733 
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Staat van baten en lasten Climate Stewards Nederland 2014 

 

Toelichting op staat van baten en lasten 

In het overzicht is te zien dat er in 2014 ruim achtduizend euro is gedoneerd aan Climate Stewards. 

Dat is een mooi stijging ten opzicht van het jaar ervoor, toen ongeveer zesduizend euro werd 

gedoneerd. 

De zesduizend euro onder uitgaven betreffen de inkomsten uit 2013. In de regel worden de 

inkomsten het jaar erop overgemaakt naar Climate Stewards Internationaal, die de contacten met de 

projecten en partners onderhoudt. De achtduizend euro die in 2014 zijn binnengekomen, worden 

volgens deze gewoonte begin 2015 overgemaakt voor de projecten van de partners van Climate 

Stewards. 

Als vrijwilligersorganisatie heeft Climate Stewards Nederland tot en met 2013 vrijwel 100 procent 

van de ontvangen giften doorgesluisd naar Climate Stewards Internationaal voor bosaanplant in 

Ghana. Over 2014 rekent Climate Stewards een overhead van 5 procent voor onkosten die in 

Nederland worden gemaakt. Volgens het Memorandum of Understanding met Climate Stewards 

Internationaal kan deze overhead in Nederland maximaal 10 procent bedragen. 
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Colofon  

 

Adres  

Stichting A Rocha Nederland  
Leonorestraat 11  
3816 SR Amersfoort  
tel. 033-4726722  
email: nederland@arocha.org  
Kamer van Koophandel Amersfoort: 32095673  
 
Bankrekening A Rocha:  
Stichting A Rocha Nederland, Amersfoort.  
IBAN: NL94INGB0009476780  
 
Bankrekening Climate Stewards:  
Climatestewards.nl, Amersfoort.  
IBAN: NL92INGB0003378523 
 
Bestuur  
Jan van der Stoep (voorzitter)  
Albert de Jong (secretaris)  
Thijs Jan van der Leij (penningmeester)  
 
Directie  
Embert Messelink  
 
Climate Stewards  
Bert van der Woerd 
Veraniek Veldstra 
 
EVS (vrijwilligers buitenland)  
Martin en Tienke Springer  
 
Natuurreizen  
Ineke Blijleven  
 
Lokale groepen  
Gelderse Poort (Arnhem): gelderse.poort@arocha.org 
Heuvelrug (Veenendaal): heuvelrug@arocha.org 
Amersfoort: amersfoort@arocha.org 
Deventer: deventer@arocha.org 
Groene Hart: groene.hart@arocha.org 
Zeeland: zeeland@arocha.org 
Zwolle: zwolle@arocha.org 
Assen: arocha.noordnl@gmail.com 
Enschede: enschede@arocha.org 
Ede-Bennekom: bennekom@arocha.org 
Den Haag: denhaag@arocha.org 
 

mailto:gelderse.poort@arocha.org
mailto:heuvelrug@arocha.org
mailto:amersfoort@arocha.org
mailto:deventer@arocha.org
mailto:groene.hart@arocha.org
mailto:zeeland@arocha.org
mailto:zwolle@arocha.org
mailto:arocha.noordnl@gmail.com
mailto:enschede@arocha.org
mailto:bennekom@arocha.org
mailto:denhaag@arocha.org
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Comité van Aanbeveling  
Wouter van Dieren, Club van Rome  
Reinier van den Berg, weerman / meteoroloog  
Stefan Paas, hoogleraar missiologie  
Bob Goudzwaard, econoom  
Dick Stellingwerf, oud-burgemeester Lemsterland  
Edith Schouten, auteur / natuurliefhebber  
Edward de Kam, directeur Youth for Christ Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika  
Jan Huijgen, plattelandsondernemer Eemlandhoeve / filosoof  
Wim Rietkerk, l’Abri Nederland  
Arie van der Veer, programmamaker Evangelische Omroep  
Leonard Geluk, voorzitter bestuur De Haagse Hogeschool 
Jeroen Sytsma, gereformeerd predikant Middelburg  
Anastasia Kellermann, duurzaamheidsadviseur 2Lead4us 
Martine Vonk, duurzaamheidsadviseur 
 

 

Najaar 2014: A Rocha Amersfoort helpt met de appelpluk op Landgoed Coelhorst van 

Natuumonumenten. 
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Samenvatting Stichtingsgegevens A Rocha Nederland 

 

Naam Stichting A Rocha Nederland 

Adres Leonorestraat 11 

3816 SR Amersfoort 

Telefoon 033 472 67 22 

E-mail nederland@arocha.org  

Websites http://www.arocha.nl 

http://www.climatestewards.nl 

http://www.facebook.nl/arochanederland 

Jaar van oprichting in NL 2002 

KvK 32095673 

Bankrekeningnummer NL94 INGB 0009 4767 80 

Aantal vrijwilligers 80 

Aantal donateurs 450 

Aantal lokale groepen 11 

 

 

 

mailto:nederland@arocha.org
http://www.arocha.org/nl-nl/
http://www.climatestewards.nl/
http://www.facebook.nl/arochanederland

