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Ook voor A Rocha was 2020 een heel ander jaar dan gebruikelijk: 
door veel activiteiten ging een streep. Niet verantwoord in 
verband met corona. Natuurwerkdagen, spreekbeurten in kerken, 
inspiratiemomenten en andere ontmoetingen… het zijn activiteiten die 
de corebusiness van A Rocha zijn! Het kon allemaal niet of nauwelijks.

Daarnaast bieden we via ons klimaatprogramma Climate Stewards 
onder andere compensatie van CO2 aan. De sterke terugloop in 
het aantal vluchten en woon-/werkverkeer konden zowel op ons 
enthousiasme rekenen (kijk eens wat er mogelijk is!), maar stelde 
ons ook voor vragen: hoe spelen we zo goed mogelijk in op eventuele 
teruglopende inkomsten voor de projecten (bosaanplant, duurzame 
energie) die we steunen?

2020 was een uitdagend jaar. Een lastig jaar. Vooral de lokale A Rocha 
groepen hebben de gevolgen ervan ondervonden. Toch waren 
er ook mooie ontwikkelingen: we zetten de eerste stappen voor 
een lespakket bij een kinderboek over zorg voor de schepping, om 
daarmee een nieuwe doelgroep aan te spreken. De activiteiten in onze 
ecologische gemeenschapstuin Dorpsakker De Parel in Amerongen 
konden doorgaan. We ontwikkelden een mooie webshop, waarin nu 
verschillende boeken over geloof en zorg voor de schepping te koop 
zijn. We brainstormden over een nieuw programma waarop we ons 
op een breed publiek van geïnteresseerden richten. We organiseerden 
enkele ‘nature challenges’.

Kortom: terwijl Nederland op slot zat, was A Rocha in beweging. Gericht 
op de toekomst en op nieuwe activiteiten. En natuurlijk gericht op onze 
missie: groen geloven zo gewoon mogelijk maken. Omdat zorg voor 
Gods schepping zo hard nodig is. Omdat we genieten van alles wat de 
Schepper met liefde heeft gemaakt. A Rocha is geen club van mensen 
die stil zitten. Om natuur te beschermen, te bewaren, om ervan te 
genieten, om anderen op onze verantwoordelijkheid te wijzen, daarom 
kwamen we in beweging. Ook in 2020.
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Onze diepste motivatie om ons in te zetten voor 
natuurbehoud en duurzaam leven, is de Schepper 
zelf. Als A Rocha Nederland dragen we eraan bij 
dat zorg voor de schepping in en vanuit de kerken 
gestalte krijgt. Via onze 15 lokale groepen leveren 
we handen voor werk in de natuur en betrekken 
zoveel mogelijk mensen om te inspireren en 
zorgzaam om te gaan met Gods aarde. Al doende 
willen we mensen enthousiast maken. Iedereen is 
welkom om mee te genieten, ontdekken, zorgen en 
beschermen.

Het gaat wereldwijd, en zeker ook in Nederland, niet 
goed met veel dieren en planten. In Nederland is de 
biodiversiteit afgenomen tot ongeveer 15% van de 
situatie 100 jaar geleden. Het vervagen van kleuren 

A ROCHA

Iedereen is welkomIedereen is welkom 
om mee te genieten, 
ontdekken, zorgen en 

beschermen

en het wegsterven van geluiden in onze omgeving 
wordt wel landschapspijn genoemd. Ook ervaren 
dieren en planten, net als mensen, de gevolgen van 
klimaatverandering. Steeds meer christenen maken 
zich zorgen over de ruimte die de mens inneemt op 
deze aarde ten koste van andere levende wezens. 
A Rocha wil handelingsperspectief bieden aan 
mensen om hier iets aan te doen.

A Rocha zet zich met handen, hoofd en hart in voor 
Gods aarde vanuit een voortrekkersrol. De handen 
gaan voorop: dat zijn de vrijwilligers die op zoveel 
mogelijk locaties de handen uit de mouwen te laten 
steken voor natuur, landschap en klimaat. Ook het 
hoofd doet mee: A Rocha vertelt het nieuwe verhaal 
van de relatie tussen het geloof in Jezus en de 
omgang met de aarde. Noem het groene theologie, 
of groen geloven. Het doel van A Rocha is christenen 
zich bewust te laten worden waarom en hoe ze 
kunnen samenleven met alle levende wezens op 
deze aarde. Ook het hart hoort erbij: we willen 
ons samen verwonderen. De ‘verstedelijkte’ mens 
heeft een groeiende behoefte aan betrokkenheid 
bij groen. Ook is er een opkomend verlangen naar 
gemeenschapsleven en samen duurzame keuzes 
maken. Het doel van A Rocha is om zoveel mogelijk 
mensen zich vanuit verwondering betrokken te 
laten voelen bij hun groene omgeving en om samen 
de natuur te beleven en te vieren. A Rocha wil 
‘groen geloven’ heel gewoon maken.

A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die zich sterk betrokken voelt bij natuur en een A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die zich sterk betrokken voelt bij natuur en een 
groene leefomgeving en die zich daarvoor actief inzet. Onze naam komt uit Zuid-Portugal, de plek waar groene leefomgeving en die zich daarvoor actief inzet. Onze naam komt uit Zuid-Portugal, de plek waar 
A Rocha in 1983 begon. A Rocha betekent ‘de rots’. Wereldwijd zetten we ons nu in ruim twintig landen in A Rocha in 1983 begon. A Rocha betekent ‘de rots’. Wereldwijd zetten we ons nu in ruim twintig landen in 
voor natuurbehoud en zorg voor klimaat en milieu.voor natuurbehoud en zorg voor klimaat en milieu.
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Lokale groep: bijen in ZeelandLokale groep: bijen in Zeeland
Vrijwilligers van A Rocha Zeeland en vrijwilligers 
van Stichting Landschapsbeheer Zeeland werken 
samen aan het beheer van de Bijenkuil bij De 
Piet, aan het Veerse Meer. In dit gebied komen 
bijzondere en bedreigde bijensoorten voor, 
waaronder de weidebij, de doornkaakzandbij, 
de klimopbij, de gedoornde slakkenhuisbij en 
het zilveren fluitje. Deze bijen hebben een open 
landschap nodig. Daarom heeft Staatsbosbeheer 
het gebied in 2020 aangepakt door het rooien 
van elzen en duindoorn. Ook zijn er nieuwe 
steile wandjes gemaakt. Het gebied wordt nu 
bijgehouden door het maaien rond de bijenkuil 
en het handmatig verwijderen van riet en 
duindoornstruweel. Vrijwilligers van A Rocha 
hebben dit in samenwerking met Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland op zich genomen. Door 
Stichting Landschapsbeheer is een bord geplaatst 
met informatie over de Bijenkuil en de wilde bijen 
die hier nestelen. 

Lokale groep: A Rocha Bospad in BennekomLokale groep: A Rocha Bospad in Bennekom
In 2020 heeft A Rocha Bennekom in samenwerking 
met Staatsbosbeheer een wandelroute uitgezet 
in het Bennekomse bos. Het A Rocha Bospad 
werd op zaterdag 10 oktober feestelijk geopend 
met de onthulling van het informatiepaneel. De 
wandelroute begint aan de voet van de Hullenberg 
en levert ongeveer 1,5 uur wandelplezier op. De 
route is gemarkeerd met blauwe pijlen en is op 
eigen gelegenheid te bewandelen. 

A ROCHA NEDERLAND: 
JAAROVERZICHT 2020

A Rocha Nature ChallengeA Rocha Nature Challenge
Vanaf half maart kregen we te maken met 
coronamaatregelen en een lockdown, waardoor 
veel van de gebruikelijke A Rocha activiteiten 
niet door konden gaan. Daarom werd van half 
maart tot begin juni de A Rocha nature challenge 
aangeboden op de website van A Rocha Nederland 
en via social media. De nature challenge was een 
stimulans voor mensen om elke dag naar buiten te 
gaan en de natuur in de eigen omgeving beter te 
leren kennen, ervan te genieten en ervoor zorg te 
dragen. 

Lokale groep: zomeravondverhalen A Rocha Lokale groep: zomeravondverhalen A Rocha 
Groene HartGroene Hart
Het afgelopen jaar heeft A Rocha Groene Hart 
opnieuw de Kortste Nachtvertellingen kunnen 
organiseren in het geadopteerde gebied Stolwijkse 
Boezem bij Haastrecht. In plaats van te werken 
in het gebied – wat we normaal doen - kwamen 
we deze avond in juni rond de langste dag van het 
jaar bij elkaar om te genieten van de natuur en van 
de ontmoeting met elkaar. Dit jaar waren we met 
meer mensen dan anders. Het was voor velen lang 
geleden in een groep bij elkaar te zijn en zo in de 
buitenlucht was het weer mogelijk. Zittend rond de 
vuurkorf vertelden we elkaar verschillende verhalen 
over de natuur, geloof en het leven in verwondering 
en verbinding. Daarbij klonken er ook liederen. 
Na afloop zaten we tot laat rondom het vuur dat 
langzaam uitdoofde, daarbij luisterend naar de 
geluiden van de nacht in de polder. 

Lokale groep: Dorpsakker De ParelLokale groep: Dorpsakker De Parel
Voor De Parel was 2020 een goed jaar. Het was het 
tweede jaar dat A Rocha het beheer had over deze 
Dorpsakker in Amerongen. Het aantal vrijwilligers 
nam toe en De Parel bood voor hen een plek om 
te werken, maar ook om te genieten en te delen in 
de oogst. De Parel doneert een deel van de oogst 
aan de plaatselijke Voedselbank, en de rest wordt 
verkocht aan mensen in de omgeving. De Parel 
draagt bij aan biodiversiteit. De gewassen en de 
bloemen trekken vlinders, bijen en andere insecten 
aan. Op en rond de tuin zijn ook veel vogels te 
vinden. De oogst is toegenomen ten opzichte van 
2019. Daarnaast werd er een strook akkerbloemen 
ingezaaid, een meidoornhaag aangeplant en een 
hek van wilgentenen gevlochten bij de ingang. 
Kortom: ‘De Parel laat mensen en gewassen 
groeien en bloeien!’

genieten van de natuur en genieten van de natuur en 
ontmoeting met elkaar ontmoeting met elkaar 

Steun aan Dry Forest project in PeruSteun aan Dry Forest project in Peru
A Rocha Nederland steunt A Rocha Peru in het 
behoud en herstel van het unieke ‘Dry Forest’ 
aan de noordkust van Peru. Er worden inheemse 
bomen aangeplant en het gebied wordt 
beschermd. De steun van A Rocha Nederland aan 
dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de 
bijdrage van Aatop Milieu en Ruimte en een donatie 
van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Seizoenswandelingen met Kees de Heer Seizoenswandelingen met Kees de Heer 
A Rocha en Amarant organiseren samen al 
jarenlang seizoenswandelingen. Het gaat om vier 
dagtochten in de vier seizoenen, in vier totaal 
verschillende landschappen en met een uitlopende 
groepssamenstelling. Vanwege corona kon één van 
de dagtochten in 2020 niet doorgaan.
De lentewandeling ging van Rhenen naar 
Veenendaal en vond plaats in maart. De 
zomerwandeling liep via de brede paden 
van Klompenpad Stoutenburg. Tijdens de 
herfstwandeling doorkruisten de wandelaars in 
twee kleinere groepen de heidevelden van het 
Gooi. Alleen de winterwandeling is vanwege de 
opmars van de virusvarianten geheel afgelast.
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Natuurweek Slangenburg (1-8 augustus)Natuurweek Slangenburg (1-8 augustus)
Begin augustus vond de jaarlijkse A Rocha 
Natuurweek voor de derde keer plaats op 
Landgoed Slangenburg bij Doetinchem. Dit 
keer vanwege corona in een ‘light versie’, 
zonder gemeenschappelijke maaltijden 
en avondsluitingen. Wel kon er door de 35 
deelnemers, waaronder zestien kinderen, volop 
gewerkt worden in de natuur, onder leiding van 
Staatsbosbeheer. De vrijwilligers hielpen mee om 
een nieuw stuk schrale natuur te onderhouden, 
een voormalig weidegebied, waar onder andere 
de klokjesgentiaan volop bloeit. De vele kinderen 
maakten veel plezier samen en werkten ook 
enthousiast mee in de natuur. 

Justice Week (25-31 oktober)Justice Week (25-31 oktober)
A Rocha leverde een bijdrage aan de Justice Week, 
een online evenement in de laatste week van 
oktober. A Rocha verzorgde een aantal seminars 
over o.a. duurzaam leven en klimaatverandering. 
De Justice week had ruim 800 deelnemers.

Climate StewardsClimate Stewards
Met ons klimaatprogramma Climate Stewards 
werkte A Rocha ook in 2020 vanuit Nederland, 
Groot-Brittannië en de VS aan verduurzaming 
en de compensatie van CO2 uitstoot, door bij te 
dragen aan negen projecten in vijf landen. Ondanks 
de coronacrisis en het beperkte aantal vluchten 
en woon/werkverkeer van NGO’s, bleven de 
inkomsten nagenoeg op peil. In Oeganda, Tanzania, 
Kenia en Ghana worden bomen aangeplant, en in 
Oeganda, Nepal en Peru wordt door verbeterde 
kooktoestellen het gebruik van hout verminderd. 
Tenslotte worden er in Oeganda waterfilters 
verstrekt aan gezinnen, waardoor zij toegang 
krijgen tot schoon drinkwater en besparen op 
brandhout voor het koken van drinkwater. In een 
aantal van deze projecten wordt samengewerkt 
met A Rocha Peru, A Rocha Oeganda, en A Rocha 
Ghana, naast andere lokale partners.

In Nederland was Bert van der Woerd van Climate 
Stewards in maart te zien in een uitzending van 
Family7 over de nieuwe klimaatwet van Europa.

energiezuinige kooktoestellen energiezuinige kooktoestellen 
hebben minder hout nodig

Uitbreiding A Rocha kernteam: Jacolien en MartineUitbreiding A Rocha kernteam: Jacolien en Martine
Vanaf januari werd het kernteam van A Rocha 
Nederland uitgebreid met Jacolien Vreugdenhil, 
medewerker communicatie (vrijwilliger voor 
1 dag per week). Bovendien kreeg Martine van 
Wolfswinkel, voorheen projectmedewerker 
voor Hart voor de Schepping, een nieuwe rol als 
projectmanager binnen het kernteam van A Rocha 
(1 dag per week).

Versterking samenwerking binnen A Rocha Versterking samenwerking binnen A Rocha 
Internationaal Internationaal 
A Rocha Internationaal zet steeds sterker in op 
samenwerking tussen de verschillende landen 
waar A Rocha actief is. Afgevaardigden van 
regio’s vormen vanaf 2020 een deel van het 
internationale bestuur (Board of Trustees). We 
zijn blij dat Jan van der Stoep, oud-voorzitter van 
A Rocha Nederland, nu lid is van deze board of 
trustees van A Rocha Internationaal.

World Cleanup DayWorld Cleanup Day
Voor de derde keer deed A Rocha 
mee aan de Wereldschoonmaakdag, 
op 21 september 2020. Met 11 
deelnemende lokale groepen en 
9 kerken werd er in het hele land 
zwerfafval opgeruimd: van de 
stranden van Schiermonnikoog en 
Scheveningen tot de landgoederen 
Stroink en Smalenbroek bij Enschede.

New Wine Zomerconferentie met Dave BooklessNew Wine Zomerconferentie met Dave Bookless
Het thema van de New Wine Zomerconferentie 2020 was ‘Heel het leven’, 
met als hoofdspreker Dave Bookless, theoloog bij A Rocha Internationaal. 
Omdat de conferentie niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen, 
werd er een mooi online programma ontwikkeld, waaraan ook A Rocha 
heeft bijgedragen. Dit programma is nog steeds te bekijken via de website 
Heel het leven.

https://heelhetleven.new-wine.nl/
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A ROCHA NEDERLAND: 2020 IN CIJFERS

2020  TEAMS DEELNEMERS WORLD CLEANUP DAY

1000 1000 
BOMEN 

GEPLANT

132 132 
TUINWERK-

DAGEN

1010
SPREEK-
BEURTEN

1313 EXCURSIES/VERWONDERWANDELINGEN

33 HAGENPREKEN

2727  NATUURWERKDAGEN

3030  DEELNEMERS AAN NATUURWEEK LANDGOED SLANGENBURG

33  WORKSHOPS IN DE OPENLUCHT

A ROCHA WERELDWIJD:  
2020 IN CIJFERS

CLIMATE STEWARDS: 2020 IN CIJFERS

2121  LANDEN ACTIEF

99  PROJECTEN 

1.8271.827  BEZOEKERS VELDSTUDIECENTRA: 

9.0929.092  

BEREIK 
MILIEUEDUCATIE

221.500221.500  HECTARE ADVIES EN BESCHERMING NATUURGEBIED

18.00018.000  BOMEN GEPLANT

484484  SPREEKBEURTEN / CONFERENTIES

15.46715.467  TON CO2 GECOMPENSEERD DOOR CLIMATE STEWARDS INTERNATIONAL (CSI)

427427  SOORTEN BESCHERMING EN ONDERZOEK BEDREIGDE PLANT- EN DIERSOORTEN

290290  VERBETERDE KOOKTOESTELLEN GEFINANCIERD

7.3307.330  MENSEN PROFITEERDEN VAN CS PROJECTEN

OP EEN 
GEBIED VAN 

23 HA. 23 HA.  

BEHOUD VAN 
BIODIVERSITEIT 
GEREALISEERD

Op basis van Jaarverslag A Rocha Internationaal

55
LANDEN
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FINANCIEEL OVERZICHT A ROCHA NEDERLAND 2020

Uitgaven:
Besteed aan doelstelling
Lokale groepen 10.094
Climate Stewards 35.497
Projecten binnenland 25.409
Projecten buitenland 14.902
Dorpsakker De Parel 14.359
Natuurweek 1.476
Totaal besteed aan doelstelling 101.737
Beheer en administratie 5.000
Werving baten 6.607
Totaal uitgaven 113.344

Inkomsten:
Schenkingen 58.754
Projecten 35.221
Climate Stewards 29.429

Overig 885

Totaal inkomsten 124.289

Activa: 
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende 
activa: 

1.176

Liquide middelen 103.723
Totaal 104.899

Passiva:
Reserves 96.064
Kortlopende schulden 8.835
Totaal 104.899

Balans:

Toelichting op staat van baten en lastenToelichting op staat van baten en lasten

De inkomsten van A Rocha laten al jaren een 
gestage groei zien. Ook in 2020 liggen de 
inkomsten hoger dan het jaar ervoor: van bijna 
116.000 euro naar ruim 124.000 euro. De groei 
zit met name in de schenkingen, die bestaan uit 
donaties, bedrijfsschenkingen en collectes. In 2020 
is geïnvesteerd in een projectmanager voor (met 
name binnenlandse) projecten.
Ondanks de coronacrisis bleven de inkomsten 
voor Climate Stewards (CO2-compensatie) 
nagenoeg op peil. De verwachting was dat deze 
inkomsten sterk zouden dalen door de afname 
van vliegverkeer in een groot deel van het jaar. Die 
verwachting is niet uitgekomen, mogelijk zal dit 
effect zich vertraagd in 2021 voordoen.
De inkomsten en uitgaven voor projecten in het 
buitenland zijn aanzienlijk gestegen. Dat past in de 
visie van A Rocha Nederland om toe te werken naar 
meer betrokkenheid bij buitenlandse projecten van 
A Rocha partners. A Rocha Nederland heeft zich 
verbonden aan het Dry Forest Project van A Rocha 
Peru. Met steun van een Nederlands bedrijf hebben 
we in 2020 een forse donatie aan dit project 
kunnen doen. In 2021 wordt verdere ontwikkeling in 
fondsenwerving voor dit project voorzien.
De overhead van A Rocha is zeer beperkt: 90 
procent van de uitgaven is besteed aan de 
doelstelling. De kosten van beheer en administratie 
en de kosten van werving baten zijn beperkt. Dit 
alles is mogelijk door een kleine, efficiënt werkende 
werkorganisatie zonder kantoorruimte, waarin veel 
ondersteunende taken door vrijwilligers worden 
uitgevoerd. 

Salaris directeur: in 2020 bedroegen de totale
werkgeverslasten voor het salaris van de directeur
van A Rocha 30.105 euro voor een halftime
dienstverband (18 uur per week).

ConclusieConclusie
A Rocha heeft 2020 kunnen afsluiten met een 
batig saldo van ongeveer 9.000 euro, een bedrag 
dat is toegevoegd aan de reserves. Delen van 
deze reserves zijn overigens geoormerkt voor de 
verschillende projecten (lokale groepen, Climate 
Stewards en Dorpsakker De Parel). De financiële 
situatie van A Rocha is opnieuw stabieler dan in 
voorgaande jaren. Het eigen vermogen heeft het 
gewenste niveau bereikt. Er is ruimte voor enige 
investeringen in 2021.

Volledige jaarrekeningVolledige jaarrekening
Desgewenst kan de volledige jaarrekening bij de 
Stichting A Rocha Nederland worden opgevraagd via 
nederland@arocha.org. 
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ColofonColofon   
 
         website: www.arocha.nl

         twitter: @ARochaNL

         facebook: A Rocha Nederland

   Instagram: @arochanederland

www.arocha.nl (Nederland)

www.arocha.org (internationaal)

www.climatestewards.nl  
(klimaatprogramma Climate Stewards)

Stichting A Rocha Nederland  
Leonorestraat 11  
3816 SR Amersfoort 

Tel. 033-4726722  

Email: nederland@arocha.org 

Kamer van Koophandel Amersfoort: 32095673   
 
Bankrekening A Rocha: Bankrekening A Rocha:  
Stichting A Rocha Nederland, Amersfoort.  
IBAN: NL45 TRIO 2000 6140 43

Bankrekening Climate Stewards: Bankrekening Climate Stewards:  
Climatestewards.nl, Amersfoort.  
IBAN: NL96 TRIO 0379 2160 27

Bestuur Bestuur   
Harm Schoten (voorzitter) 
Debora van Boven (secretaris)
Age Fennema (penningmeester)
Anja Haga (bestuurslid)

Team Team   
Embert Messelink (directeur)
Martine van Wolfswinkel (projectcoördinatie)
Jacolien Vreugdenhil (communicatie)

Climate Stewards Climate Stewards   
Bert van der Woerd 
Veraniek Veldstra

Dorpsakker De Parel Dorpsakker De Parel 
Esther Gijsbertsen

EVS (vrijwilligers buitenland) EVS (vrijwilligers buitenland)   
Lieske de Wilde

Lokale groepen Lokale groepen   
Gelderse Poort (Arnhem): gelderse.poort@arocha.org
Heuvelrug (Veenendaal): heuvelrug@arocha.org
Amerongen (Dorpsakker De Parel): dorpsakker.deparel@arocha.org
Amersfoort: amersfoort@arocha.org
Deventer: deventer@arocha.org
Groene Hart (Gouda): groene.hart@arocha.org
Zeeland: zeeland@arocha.org
Zwolle: zwolle@arocha.org
Assen: assen@arocha.org
Enschede: enschede@arocha.org
Ede-Bennekom: bennekom@arocha.org
Den Haag: denhaag@arocha.org
Altena:  altena@arocha.org
Haarlem: haarlem@arocha.org
Utrecht: utrecht@arocha.org

http://www.arocha.nl
https://twitter.com/ARochaNL
http://www.facebook.nl/arochanederland
https://www.instagram.com/arochanederland/
mailto:nederland%40arocha.org%20?subject=
http://www.climatestewards.nl
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Naam Stichting A Rocha Nederland

Adres Leonorestraat 11 
3816 SR Amersfoort

Telefoon 033 472 67 22

E-mail nederland@arocha.org 

Websites en social media www.arocha.nl
www.climatestewards.nl
www.facebook.nl/arochanederland
www.twitter.com/ARochaNL
www.instagram.com/arochanederland/

Jaar van oprichting in NL 2003

KvK 32095673

Bankrekeningnummer NL45 TRIO 2000 6140 43 (A Rocha Nederland) 
NL96 TRIO 0379 2160 27 (Climate Stewards)

Aantal vrijwilligers 100

Aantal donateurs 500

Aantal lokale groepen 15

Samenvatting Stichtingsgegevens A Rocha NederlandSamenvatting Stichtingsgegevens A Rocha Nederland

mailto:nederland@arocha.org
http://www.arocha.org/nl-nl/
http://www.climatestewards.nl
http://www.facebook.nl/arochanederland
https://twitter.com/ARochaNL
http://www.instagram.com/arochanederland/

