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Verwonderd

WIM HASSELMAN | Founder MissionInvest

Zo wil ik 2020 typeren..! Het liep allemaal anders. Net
als bij u. Net als bij iedereen. Wereldwijd. De corona
crisis hakte erin. Terugkijkend heeft MissionInvest
in 2020 iets minder projecten kunnen financieren
dan in 2019. Bijna € 3 miljoen in 2020 ten opzichte
van € 3,5 miljoen in 2019. Maar het netto resultaat
was beter. En zo werd het toch nog een goed jaar!
Verwonderd hoe God zorgt. Soli Deo Gloria!
Ook als ik denk aan de vele impactvolle projecten,
ben ik blij en verwonderd! Wat gaaf dat dit allemaal
gebeurt! Via MissionInvest konden we verschillende
organisaties helpen. Via hen kregen duizenden
mensen weer HOOP!:
• Arme boeren die gewassen kunnen verbouwen
en perspectief krijgen op een beter leven voor
hun gezinnen.
• Lepra-patiënten die met alle handicaps en beper
kingen toch een menswaardig bestaan krijgen.
• Gevangenen in Zuid-Afrika die de CityBible ‘Free
dom behind Bars’ hebben gekregen!

Zomaar een kleine greep uit de mooie projecten
die via MissionInvest gefinancierd konden worden.
Verwonderd ben ik ook over de voorspoedige
ontwikke
lingen richting Amerika. Hoewel we in
2020 niet konden reizen, hebben we natuurlijk
niet stil gezeten! Met een fiscaal accountant in
Texas hebben we alle procedures voorbereid en
inmiddels is MissionInvest USA een feit. Afgelopen
februari kregen we het fantastische bericht dat de
Amerikaanse overheid de 501c3-licentie heeft toe
gekend. Daarmee is MissionInvest een volwaardige
NGO in Amerika. In de volgende nieuwsbrief zullen
we u verder informeren! Let’s keep in touch!

» Bekijk hier onze

Gefinancierde projecten

IMPACT IN 2020
NUTS2
1.300 cashewnutboeren West-Afrika

LEPRA
1.800 leprapatiënten
Bangladesh

TRUVALU
2.000 boeren
in Colombia
KUCHEZA
1.200
boerinnen
in Kenia

CITYBIBLES
30.000 bijbels
voor Zuid-Afrika
en India

MAARTEN VAN MIDDELKOOP
lid van het Investment Advisory
Committee van MissionInvest.

Het belang van een gedegen
investeringsbeoordeling

13. Financieel
rendement

1. Proof
of concept

Wat spreekt jou aan in MissionInvest?
“Mij spreekt de manier aan waarop
MissionInvest de woorden ‘hope’ en
‘ripples’ daadwerkelijk uitvoert. ‘Hope’
in de context van moedgevend en in
spirerend. Tegelijk zijn de ‘ripples’ het
besef van bescheidenheid. Je kunt
niet alles in deze wereld veranderen,
maar wel aanzetten tot een verande
ring en zorgen dat de ‘ripples’ zo lang
mogelijk blijven doorwerken.”
Hoe ben je in het Investment
Advisory Committee van
MissionInvest terecht gekomen?
“Wim en ik hebben jarenlang succes
vol samengewerkt en zodoende weet
je wat je aan elkaar hebt. Wim heeft
mij benaderd voor deze rol, omdat ik
vanuit mijn werkervaring vele inves
teringsprojecten heb beoordeeld. Ik
vind het mooi om voor zijn klanten
weer samen op te trekken en een zo
eerlijk en gedegen mogelijke beoor
deling van de projecten te geven.”
Als Investment Advisory Committee
beoordelen jullie investeringsvoorstellen voor MissionInvest. Hoe gaat
dat in zijn werk?
“Wij beoordelen alleen financierings
aanvragen voor investeringen. Dat
zijn dus projecten waar investeer
ders geld in steken, waarbij het de
verwachting is dat het geld terug
komt. Als het goed is, zijn investeer
ders zich altijd bewust van risico’s.

2. Proof
of market

4

12. Risicoprofiel

“Wij hebben als doel om alle
investeringsprojecten van MissionInvest
aan de hand van 13 criteria grondig en
deskundig te beoordelen in het belang
van de investeerders.”
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3. Business
plan
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4. Waardepropositie
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11. Skin in
the game
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10. Track
record

5. Business
model

6. Missiegericht

9. Team

Wij zien het echter als onze taak om
voor MissionInvest en voor de inves
teerders zo grondig en transparant
mogelijk te duiden welke risico’s de
investering met zich meebrengt.
Tegelijk onderzoeken wij ook de posi
tieve kant van de investering: zien
wij de geschetste kansen, kunnen we
daadwerkelijk mooie doelen bereiken
met de gewenste sociale impact.
We gaan daarnaast bijvoorbeeld na
hoe gedegen de onderbouwing van
een voorspelde omzet is, of de con
currentie voldoende in kaart is ge
bracht en of er rekening gehouden
moet worden met extra valutarisico’s.
Ook kijken we naar de duurzaamheid
van een project. MissionInvest wil niet
dat een project ecologische schade
aanricht, terwijl er wellicht wel goede
omzet te realiseren is. Dan moet je
toch een kritische noot plaatsen.”
Hoe transparant zijn jullie?
“Al ons diepteonderzoek, graafwerk
en het stellen van verdiepingsvra
gen leiden tot een adviesrapport met
een scorecard en spindiagram (zie
afbeelding) waarin de volgende 4
domeinen a.d.h.v. 13 criteria zijn geë
valueerd: businessidee, impact, initia
tiefnemers en investeringspropositie
inclusief risicoprofiel en rendement.
Dit adviesrapport is beschikbaar voor
elke potentiële investeerder. Op die
manier willen we transparant zijn.

8. SDGs

7. Bereik

De investeerder blijft uiteraard wel
zelf 100% verantwoordelijk voor zijn
investeringsbeslissing. Wij faciliteren
de investeerder in het creëren van
een zo goed mogelijk en onafhanke
lijk beeld om de werkelijkheid en de
risico’s zo realistisch mogelijk onder
ogen te zien.”
Welk vertrouwen geven jullie
hiermee de investeerders?
“Zonder onszelf al te hoog weg
te zetten, hebben we in ons team
diverse expertises die elkaar aanvul
len en sterker maken. In combinatie
met onze werkervaring in ontwik
kelingslanden zijn we goed in staat
om de investeringsprojecten kritisch
te toetsen. Wij willen de klanten van
MissionInvest het vertrouwen geven
dat er een realistisch beeld is ge
schetst over een project.”
Wat is je motivatie om ook op deze
manier dienstbaar te mogen zijn in
Gods Koninkrijk?
“Ik zie dat MissionInvest veel mooie
donatie-projecten doet die een direct
missionaire link hebben, zoals bij
voorbeeld CityBibles, maar ook Hart
voor West in Nederland. Prachtig hoe
Gods Koninkrijk daardoor gebouwd
wordt. De bedrijfsmatige projecten
die wij toetsen hebben stuk voor
stuk een duidelijke maatschappelijke
impact: ‘ripples van hope’ bieden in
een gebroken context; dat motiveert.”

Terugdringen moeder- en
kindsterfte in Malawi

Stichting MMWT werkt daaraan mee
In Malawi sterven 100 keer zoveel
moeders rond de geboorte dan in
Nederland. Tevens sterft in Malawi
ongeveer 1 op de 20 kinderen voor,
rond of kort na de geboorte. Op het
platteland in Malawi bevindt zich
Embangweni. Hier liggen de cijfers
van moeder- en kindsterfte nog
hoger. In Embangweni bevindt zich
het Mission Hospital, dat als doel
heeft om de moeder- en kindsterfte
verder terug te dringen.
De Nederlandse stichting MMWT
(kijk voor meer informatie op www.
mmwt.nl) heeft in nauw overleg met
het managementteam van het zie
kenhuis in Embangweni besloten dit
ziekenhuis financieel te ondersteu
nen, zodat door hen de focus gelegd

kan worden op het terugdringen van
de moeder- en kindsterfte rond de
geboorte. Deze financiële ondersteu
ning richt zich op zowel toerusting als
scholing van het personeel en op het
verbeteren van de faciliteiten, zoals
operatiekamers en apparatuur. In de
achterliggende jaren zijn al geweldige
vooruitgangen geboekt!
Helpt u mee?
Het realiseren van dit project vergt
een behoorlijke investering. Allerlei
acties worden vanuit de stichting
opgezet om fondsenwerving te reali
seren. MissionInvest maakt zich sterk
om de resterende € 75.000 via haar
netwerk te werven. Mogen we ook
voor dit mooie project op uw support
rekenen? Heel veel dank!

H

Give more children
and mothers
a perspective.
Nog nodig: € 75.000,-

Helpt u mee?

WIM HASSELMAN

Een nieuw jaar met nieuwe kansen! Dat hoop ik ook van harte voor 2021. Wat is het heerlijk om andere medemensen
in nood te helpen en te ondersteunen om een beter leven op te bouwen. Geweldig dat ik mag merken dat u de projecten van MissionInvest ondersteunt in gebed en financiële middelen. Zo dragen we allemaal bij aan Gods opdracht
om dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk. Of dat nu verweg is of dichtbij. Leest u vooral op www.mission-invest.com
over projecten die om fondsen vragen of waarin u kunt investeren. Bidt en helpt u mee?

MissionInvest wil christelijke hoop en perspectief bieden in een gebroken wereld. Door krachten te bundelen van stichtingen, ondernemers en
fondsen wil MissionInvest impact realiseren en dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk.

whasselman@mission-invest.com | 06-20956215

Afmelden klik hier

