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Woord vooraf 
Bergen, mei 2018 

  

Geachte lezer, 
 
Hierbij ontvangt u het bestuursverslag van WWvK over 2017. 

Een jaar waarin veel is gebeurd en waar we als WWvK wederom steun hebben kunnen geven waar het 
nodig en gewenst was, verantwoord in en mogelijk gemaakt door datgene wat u aantreft in dit verslag, 
de baten en lasten, de balans en onze visie voor 2018.  
Dit alles gebaseerd op de universele rechten van het kind, geschraagd door onze apostolische 
levensvisie. 

In de eerste plaats wil ik alle vrijwilligers en donateurs van heler harte danken voor hun tomeloze inzet 
en gulle giften. Het is stil makend hoeveel inspanningen er worden gepleegd als het gaat om de 
toekomst van kinderen en daaraan gekoppeld onze wereld! Er is nog veel werk te doen en hoewel je 
als organisatie nog meer zou willen doen, ben je begrensd in de mogelijkheden die je hebt. We putten 
dan ook veel kracht uit het feit dat we hierin als organisatie niet alleen staan, er zijn veel goede en 
liefdevolle werkers! 

Ook in het komende jaar is het WWvK weer mogelijk gemaakt het mooie en broodnodige werk voort te 
zetten, gesteund door uw gaven en inzet. 

Daar zijn we blij en dankbaar mee, dat het weer kan! U kunt op ons rekenen! 

Met een hartelijke groet namens het bestuur, 

 

Carlo Barendregt 
Voorzitter WWvK 

“Een toekomst voor elk kind” 
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Profiel 
WWvK stelt zich ten doel, aansluitend bij het Verdrag van de Rechten van het Kind, voor kinderen 
wereldwijd een liefdevol opvoedingsklimaat te scheppen met volop ontwikkelingskansen, waardoor zij 
kunnen uitgroeien tot mensen die op hun beurt inhoud willen geven aan barmhartigheid, 
vergevingsgezindheid, liefde en meer menswaardigheid.  

Visie en missie  
Onze missie is dat alle kinderen, waar ook ter wereld, een kans krijgen om op te groeien in een 
liefdevolle omgeving waarin zij zich volop kunnen ontwikkelen. WWvK richt zich daarbij op het 
verbeteren van voeding, gezondheidszorg, speelmogelijkheden en onderwijs. WWvK sluit hiermee aan 
bij het Verdrag van de Rechten van het Kind en geeft invulling aan het ideaal van het Apostolisch 
Genootschap “in liefde werken aan een menswaardige wereld”. WWvK realiseert haar doel door 
projecten en initiatieven van lidmaten en sympathisanten van het Apostolisch Genootschap te steunen.  

Motto 
Werken aan een liefdevol klimaat voor het kind - ons kind. 

Lange termijn doelstelling en meerjarenplan  
Het meerjarenplan van 2013-2017 is de leidraad voor het beleid. De verbeteringen die wij willen 
behalen worden toegelicht en vastgelegd in het (meerjaren)beleid. Hierin zijn de volgende 
uitgangspunten geformuleerd:  

Ø Versterken van projecten. De mogelijkheden om een project te ondersteunen zijn 
vastgelegd in de statuten. Deze uitgangspunten zijn vertaald in een “checklist” die als 
hulpmiddel gebruikt wordt bij het beoordelen van aanvragen.  

Ø Vergroten van de participatie van jongeren en vrijwilligers: het stimuleren van jongeren en 
vrijwilligers tot participatie in projecten en ervoor zorgen dat er informatie over projecten 
beschikbaar is.  

Ø Professionaliseren en uitbreiden van de communicatie: actuele informatie wordt gegeven 
via verschillende communicatiekanalen (o.a. website, nieuwsbrief, De Stroom, artikelen). 
Er is een overzicht van sponsoractiviteiten geplaatst op de website. Daarnaast wordt 
jaarlijks een contactdag voor alle belangstellenden gehouden en zijn er vier 
vergaderingen met ambassadeurs, twee vergaderingen met de Raad van Toezicht en twee 
vergaderingen met de Raad van Advies.  

Ø Investeren in de verbreding van verbinding met (gemeenschappen van) het Apostolisch 
Genootschap: deelnemen in specifieke activiteiten van het Apostolisch Genootschap zoals 
de jongerenconferentie en “Werk in de Wereld”. Er is in elk district een ambassadeur. 
Daarnaast worden contactpersonen per gemeenschap benoemd ter ondersteuning van de 
werkzaamheden van de ambassadeurs.  

Ø Vergroten van kennis door het opbouwen van een netwerk: samenwerking inzake 
noodhulp met organisaties met een vergelijkbare doelstelling indien aan de orde en 
passend in de statutaire mogelijkheden.  

Ø Organisatie van de stichting: meer transparantie in het jaarplan, bestuursverslag en de 
besluiten brengen en een handboek bestuursfuncties opstellen. 
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Terugkoppeling jaarplan 
Het behalen van resultaten en het realiseren van de verbetering worden jaarlijks gemonitord en 
geëvalueerd aan de hand van het jaarplan. Dat geeft inzicht in wat in het licht van het 
(meerjaren)beleid wel en niet is bereikt en waar nodig wordt het beleid voor het komende jaar hierop 
aangepast. Deze evaluatie wordt eveneens gedeeld met de RvT en RvA. Indien doelen niet zijn 
gehaald, wordt de reden gezocht en het beleid hierop aangepast.  

Bij elke aanvraag wordt geregistreerd hoeveel kinderen de aanvrager met zijn of haar project denkt te 
bereiken. Het meten van het aantal bereikte kinderen is soms heel concreet en soms lastig te doen door 
de grote diversiteit aan projecten en de verschillende situaties per land. Tevens vragen wij van elke 
projecteigenaar het project na afloop niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk te verantwoorden met 
een verslag en foto’s. Deze verslagen en foto’s worden op de website geplaatst (zie 
wwvk.nl/projecten). 

In 2016 is de website geheel opnieuw 
ingericht en daardoor toegankelijker 
geworden. In 2017 zijn er 28 
verzoeken tot ondersteuning van 
projecten bij het bestuur ingediend; 
hiervan zijn er 21 gehonoreerd 
waarmee in totaal € 72.725 is gemoeid. 
Twee aanvragen zijn door de indieners 
ingetrokken, vier voldeden niet aan de 
(statutaire) voorwaarden en één is nog 
in behandeling.  
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Doelbestedingen en resultaten 
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief saldo van € 46.997. 

In dit boekjaar is het totaal aan baten gestegen met 24% tot € 98.878. Door gewijzigde regelgeving 
worden de baten uit hoofde van “niet bestede toekenningen voorgaande jaren” niet meer 
gepresenteerd onder de baten (bijzondere baten en lasten), maar in mindering gebracht op “besteed 
aan de doelstelling”. Zonder deze presentatiewijziging zouden de baten zijn gestegen tot € 124.448, 
een stijging van 50%. 

De baten zijn conform de begroting 2017 met uitzondering van de ontvangen eenmalige giften. In 
2017 is een legaat ontvangen van € 41.528; dit is aanzienlijk hoger dan begroot. 

De kosten van beheer en administratie en eigen fondsenwerving bedroegen in totaal € 4.503, begroot 
was € 15.200.  

In 2017 zijn 21 projecten ondersteund (begroot 23). Hoewel het aantal projecten slechts 10% lager is 
dan begroot, is het bedrag aan ondersteuning 35% lager (€ 72.725, begroot € 112.500). Vooral de 
kortlopende projecten zijn gemiddeld beduidend kleiner van omvang. Een volledig overzicht van de 
ondersteunde projecten staat op pagina 37. 

Op pagina 10 tot en met 23 is een uitgebreide beschrijving van een deel van de projecten opgenomen. 

In 2017 is een aanzienlijk bedrag aan toegezegde ondersteuning niet uitbetaald of teruggevorderd 
(€ 25.570, in 2016 € 3.365). De toename is vooral te wijten aan één groot langlopend project, 
waarvan het bestuur heeft moeten besluiten van de voor 2018 en 2019 toegezegde ondersteuning 
€ 19.300 niet uit te betalen omdat er onvoldoende waarborgen voor de continuïteit en verantwoording 
van het project zijn. 

Per 31 december 2017 bedroegen de bestemmingsreserves € 89.067, de continuïteitsreserve is 
ongewijzigd (€ 5.000). De term “overige reserves” wordt niet meer gebruikt om te benadrukken dat 
alle reserves van de stichting statutair uitsluitend aan de doelstelling mogen worden besteed. De 
reserves zijn tegen de verwachting in gestegen door meevallende donaties, lager uitgevallen 
projectbestedingen en grote vrijval van projectverplichtingen. 

Voor 2018 heeft het bestuur de begroting als volgt vastgesteld: 

(in €) 
totale baten 65.000  
bijdrage Apostolisch Genootschap  p.m.  
kosten eigen fondsenwerving -3.000 
beheer en administratie -10.000 
financiële baten en lasten -350 
beschikbaar voor ondersteuning 51.650 
ondersteuning 23 projecten 110.000 
tekort te financieren uit de bestemmingsreserves 58.350 

 
Een gedetailleerde begroting is vermeld bij de Staat van baten en lasten op pagina 33. 

Het bestuur van het Apostolisch Genootschap heeft in 2013 een garantie afgegeven voor de 
verplichtingen van WWvK tot maximaal € 75.000 en in 2016 en 2017 toegezegd indien nodig, een 
tekort in de reserves aan te vullen. 
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194 213 Weeskinderen Matamba 

Het doel van de Stichting Matamba is de nodige zorg, in de breedste zin van het woord, te verlenen 
aan de bevolking van Matamba (Tanzania) en wijde omgeving. 

In het dorp Matamba is met financiering door de Stichting Matamba, in november 2008 een Health 
Centre geopend. De Stichting Matamba heeft donateurs die jaarlijks een bijdrage geven. Daarnaast 
krijgt de Stichting giften uit collectes en als gekozen "goed doel " bij jubilea etc. Matamba organiseert 
acties waarvan de opbrengst bestemd is voor het ziekenhuis en de weeskinderen. In de regio wonen 
veel weeskinderen die aan de zorgen van families zijn toevertrouwd. Het project voor de weeskinderen 
"kindervleugel " is in oktober 2013 gestart met 20 kinderen. Door een gulle gift van een donateur zijn 
we in 2014 uitgegroeid naar 25 weeskinderen. In 2016 en 2017 hebben wij 27 weeskinderen.  

De kinderen hebben weer allemaal uniformpjes gekregen en gaan allemaal naar school. Een keer in de 
14 dagen komen ze naar het Health Centre om bonen, rijst, suiker, zout, olie, thee en mais op te halen. 
Hier mag het hele gezin gebruik van maken. Om zelfredzaamheid te bevorderen moeten de gezinnen 
zelf voor brandstof zorgen. Er zijn 17 families die voor 27 kinderen zorgen.  

De weeskinderen krijgen elk jaar een medische controle door de plaatselijke artsen, verbonden aan het 
Health Centre, en worden verschillende malen per jaar bezocht door hun begeleidster zr. Prisca en 
medecoördinator van het projecten fr. Albert. Elk jaar gaan er enkele bestuursleden naar Matamba en 
worden alle kinderen bezocht.  

Ondersteuning WWvK 
WWvK heeft dit project voor 2017 en 2018 gesteund met € 20.000 voor twee jaar. 
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202 Zomerkamp Les Oiseaux Bleus 2017 
 

Verslag van een van de vrijwilligers: 
Zomerkamp Les Oiseaux Bleus 2017, waar te beginnen?  
Misschien bij Dorra. Waar ze vorig jaar schuchter en in 
zichzelf gekeerd aankwam en als een vrolijk meisje wegging, 
zat ze dit jaar al bij aankomst rechtop in haar rolstoel en 
keek geïnteresseerd om zich heen. Een oppepper voor ons 
allemaal, nog voor we begonnen. 

Of moet ik beginnen bij Chohdi, de jonge vrijwilliger van het 
Tunesische Rode Kruis (de Rode Halve Maan), die zonder 
enige ervaring al vanaf de eerste dag een vriendschap sloot 
met Mohammed en aan het eind van de week zwierend over 
de dansvloer ging met diezelfde Mohammed, die normaal 
gesproken nooit rechtop kan staan. Of bij Nour, studente 
computerstudies, vorig jaar voor het eerst mee als 
vrijwilliger, die al in april mailde met een goed idee voor een 
workshop tijdens het kamp, of we samen een plan konden 
maken? 
In de voorbereidingsdagen werd hard gewerkt aan teambuilding en voorbereiding. Tijdens het kamp 
gingen we naar het strand, deden we workshops en spelletjes en hebben we, dankzij de steun van 
Wereldwijd voor Kinderen, kleding kunnen kopen met de kinderen in het centrum van Hammamet. Een 
geweldige belevenis voor zowel de kinderen (die zelf mochten kiezen wat ze mooi vonden) als de 
verkopers. Het bezoek van apostel Wiegman, bestuursvoorzitter van het Apostolisch Genootschap, zijn 
vrouw en John van der Linden, bestuurslid Les Oiseaux Bleus was een bijzondere toevoeging aan het 
kamp dit jaar. Zij hebben een paar dagen kunnen meedraaien in onze routine en beleefd wat een 
verschil je kunt maken in de korte tijd die we hebben. 

Meer dan ooit tevoren waren we één groep van 
Tunesiërs en Nederlanders. Het was een groep 
bevlogen mensen met een gezamenlijk doel, die voor 
de liefde durven te kiezen. Maar met alleen maar 
liefde kom je natuurlijk geen stap vooruit. Er werd 
ook hard gewerkt. Het heeft wat voeten in de aarde, 
45 kinderen, 35 Nederlandse en Tunesische (ervaren 
en onervaren) vrijwilligers, docenten, buschauffeurs. 
Maar als ze dan in de zee lachend kunnen 
ontspannen, of opeens blijken te kunnen staan, als ze 
je een zoen komen geven, of als je tijdens de 
workshops ontdekt dat ze veel meer kunnen dan je 

dacht, of alleen al blij zijn dat je ze de mogelijkheid geeft dat zelf te ontdekken, of als ze bij de disco 
betere dansmoves hebben dan jijzelf, of als ze de volledige emmer water die eigenlijk voor de estafette 
was bedoeld over je uitstorten, of als ze niet meer weg willen, dan weet je dat het het waard was. 

Ondersteuning WWvK 
In 2015 heeft WWvK het zomerkamp voor drie jaar (2015-2017) gesteund; in 2017 is aanvullend 
€ 1.468 beschikbaar gesteld voor schoenen, kleding e.d.  



pagina 12 van 45 

208 Play Together Grow Together 

De stichting Play Together Grow Together van de Grootbos Football Foundation in Gansbaai Zuid-
Afrika biedt naschoolse opvang met sport, spel en educatie met het doel de integratie tussen de 
verschillende rassen te bevorderen.  

Ondersteuning WWvK 
WereldWijd voor Kinderen draagt met € 3.380 bij in de kosten van coaches. 
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212 Kinderen naar school in Haïti: ondersteuning aankoop schoolmaterialen 
 

De stichting Naar School in Haïti is opgericht door Marijke Zaalberg. Marijke heeft van oktober 1995 
tot juli 1998 gewerkt in een aantal opvanghuizen in Guatemala en Haïti, met kinderen van alle 
leeftijden. Vanuit deze ervaring is zij begonnen in 1998 met een project om kinderen te helpen en 
scholen op te zetten in Haïti. 

Doelstelling: Ieder kind heeft recht op voeding, kleding, onderdak en onderwijs.  

De scholen: In juli 1999 is in 
Kenscoff de school Soleil d’ 
Hollande gestart met 24 
kinderen. In oktober 2003 is in 
Godinot een oud vervallen 
schooltje heropend en daar 
krijgen 140 kinderenonderwijs. 
In november 2003 is onze 
nieuwgebouwde kleuterschool 
met 3 lokalen in Furcy geopend 
voor 110 leerlingen. Dat was 
tevens ons eerste bouwproject 
gefinancierd door NCDO. In 
2004 kregen 730 kinderen les 
en in 2009 zijn dat er ruim 
1.000. De kinderen krijgen les 
van Haïtiaanse leerkrachten, die 
door de stichting zijn 
aangenomen. De inrichting van de scholen was de eerste jaren erg primitief.  

Op school krijgen de armste kinderen, als er voldoende geld is, een maaltijd.  In middels is er een 
toezegging van de wereldvoedsel organisatie, dankzij inspanningen van Marijke, dat er voor alle 
duizend kinderen een maaltijd per dag wordt verstrekt en aan ouders die kinderen op school hebben 
die geen geld voor voedsel hebben. Bij de stichting zijn naast Marijke nog zo’n vijftig mensen uit de 
dorpen in Haïti betrokken. Zij geven onderwijs, controleren de scholen en helpen in de keuken. Door het 
geld dat zij hiermee verdienen zijn er weer een aantal mensen meer die niet in schrijnende armoede 
hoeven te leven. Bedenk hierbij dat 80 % van de Haïtiaanse bevolking onder het bestaansminimum leeft 
en dat is velen malen lager dat het Nederlandse bestaansminimum, namelijk 1 euro per dag!!    

Verdere uitbreidingen: In 2006 kon de stichting in Ka-Blain grond verwerven. In 2007 is daar een 
kleuterschool met zes lokalen gebouwd en in 2008 een lagere school met acht klassen.  Nu wordt er 
gewerkt aan verdere uitbreiding van het schoolcomplex. Ook deze vindt plaats met steun van het 
NCDO en wordt uitgevoerd door een lokale aannemer (die te vertrouwen is!) en zijn medewerkers. 

Nevenactiviteiten: Door het contact van Marijke met de kinderen en hun ouders werd al snel duidelijk 
dat de nood vaak zo hoog is dat er geleidelijk aan meer hulp moet worden geboden, zoals: 

Ø Hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan. 
Ø Dagelijks verstrekken van een maaltijd aan ondervoede baby’s, peuters en kleuters. 
Ø Bieden van medische zorg aan kinderen 
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Al deze activiteiten kosten uiteraard geld. Haïti is geen goedkoop land. De kosten voor voedsel, 
medicijnen en andere dingen liggen te hoog in verhouding met de gangbare salarissen.   Zonder steun 
uit Nederland kan het project niet bestaan. Nieuwe donateurs zijn nodig om de bouw, het onderwijs en 
de voedselvoorziening te continueren. Elke bijdrage hoe klein ook komt ten goede aan het project en is 
een steun in de rug van al deze kinderen. Er worden door de stichting kosten gemaakt voor drukwerk, 
folders en het verzenden van nieuwsbrieven, maar verder gaat al het geld naar het werk in Haïti. 

Onlangs gingen er in de keuken waar 
de maaltijden voor de kinderen 
worden bereid er vier 
propaangasfornuizen ter ziele die 
nodig vervangen moesten 
worden.  Daarnaast willen we zo’n 
800 badges aanschaffen waar de 
schoolkaart in past die de kinderen 
per persoon hebben zodat ze die 
kunnen dragen als zij naar school 
komen. Deze moeten zij bij de ingang 
van de school tonen omdat de school 
dan kan zien dat er schoolgeld 
betaald is en dat de betreffende 
leerling op deze school thuishoort. 
Nu raken veel pasjes zoek omdat de 
kinderen ze los in hun schooltas 
hebben en of onderweg verliezen. 
Tevens is er ook weer geld nodig 
voor nieuwe schoolboeken.  

Ondersteuning WWvK 
WWvK betaalt € 4.950 voor de kosten van de vervanging van de fornuizen, de badges en een 
bijdrage voor de nieuwe schoolboeken. 
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216 Wigwam vakanties ondersteuning ouderbijdrage 
 

Stichting Wigwamvakanties organiseert 
Wigwamvakanties en 
Wigwam(vakantie)activiteiten voor 
kinderen en jongeren met een beperking, 
hun ouders, broertjes en zusjes. 
Wigwamvakanties hebben een duur van 
een of twee weken en worden gedurende 
alle schoolvakanties gehouden op vijf 
bijzondere locaties in Nederland en op 
twee locaties in Frankrijk. Per jaar 
genieten ongeveer 130 gezinnen van een 
wigwamvakantie (dit vermenigvuldigd 
met het landelijk gemiddelde van 2,5 kind 
per gezin maakt ongeveer 350 kinderen 
die een Wigwamvakantie vieren). 

Ondersteuning WWvK 
WWvK biedt een financiële ondersteuning van maximaal € 5.000 voor minder draagkrachtige gezinnen 
(ongeveer 10 gezinnen per jaar). Het gezin moet zelf altijd een bijdrage leveren, de hoogte hiervan 
wordt per gezin bekeken (minimaal 50 euro). 
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221 Care4SriLanka: uniformen, leermiddelen Rainbowschool 2018 

Al zeven jaar ondersteunt WWvK het echtpaar Wilke in Sri Lanka met hun stichting Care4SriLanka. 
Vanuit deze stichting financieren zij een peuterschool, de Rainbow school.  
De Rainbow school zorgt voor het eerste leertraject van kinderen als voorbereiding op de basisschool. 
Het betreft kinderen van 3 tot 6 jaar welke uit veelal kansarme gezinnen uit het dorp komen. 

Wegens hun gevorderde leeftijd gaan Ron en Yvonne Wilke hun activiteiten in Sri Lanka afbouwen. 

Ondersteuning WWvK 
Om continuïteit mogelijk te maken heeft WWvK besloten 
voor 2018 nog een bedrag van € 2.000 voor uniformen en 
andere schoolkosten ter beschikking te stellen. 
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211 Habitat for Humanity, woningbouw Zambia 
 

De projecteigenaar schrijft:  
 

In de afgelopen jaren heeft WWvK  reeds driemaal een financiële bijdrage geleverd voor 
bouwprojecten waar ik aan heb meegedaan. De eerste betrof het bouwen van woningen die het zware 
leven van kinderen in de sloppenwijken van Pondicherry, een plaats in Zuid Oost India, aanzienlijk 
hebben verbeterd. De tweede betrof een soortgelijk project, toen in de sloppenwijken van Jogjakarta, 
Indonesië en de derde op het platteland in Cambodja. 

Al deze projecten hebben ertoe geleid dat de ontwikkelingskansen van de kinderen uit de geholpen 
gezinnen aanzienlijk verbeterd zijn, niet alleen voor de korte termijn, maar structureel. 

Op de WWvK middag van oktober 2017 heb ik voor het eerst niet alleen als projecteigenaar mijn 
ervaringen mogen delen maar ook uit hoofde van mijn rol als ambassadeur van WWvK, een rol waar ik 
heel trots op ben. Daar heb ik gesproken over de behoefte aan veiligheid en zekerheid, waar 
huisvesting onder valt, die direct volgt op de primaire behoefte zoals die aan voedsel. Het lijkt zo 
vanzelfsprekend, maar een groot deel van de wereldbevolking heeft helemaal geen huis. Deze mensen 
leven meestal in een geïmproviseerd onderkomen, met een lekkend dak en muren waar de wind dwars 
doorheen waait, zonder sanitaire voorzieningen.  
De mensen zijn vaak ziek en daardoor niet in staat om te werken of te studeren. 

Als kind opgroeien in een dergelijk gezin is dan ook vaak uitzichtloos. 

Net als voorgaande jaren, zal ik ook nu weer met Habitat for Humanity gaan bouwen. Deze organisatie 
bouwt wereldwijd eenvoudige, betaalbare en veilige huizen voor dit soort gezinnen. Habitat kiest hierbij 
bewust voor een duurzame aanpak en bouw, waarmee o.a. bedoeld wordt dat bewoners niet 
afhankelijk worden gemaakt van hulp, maar juist zelfstandig hun toekomst opbouwen.  
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Het initiatief om een huis te bouwen ligt bij de gezinnen zelf en zij zijn er zelf verantwoordelijk voor. Er 
worden dus geen huizen cadeau gegeven. Toekomstige bewoners ontvangen een lening zonder 
winstoogmerk en lossen deze periodiek af. Daarnaast investeren zij zelf een flink aantal arbeidsuren in 
de bouw van hun eigen huis en dat van anderen binnen de gemeenschap. Ook de inzet van vrijwilligers 
is van groot belang. De gezamenlijke inspanningen houden de kostprijs laag en vergroten het gevoel 
van eigenwaarde en onderlinge verbondenheid van alle deelnemers. Een eenvoudig maar solide huis 
beschermt de ouders en kinderen tegen weersinvloeden, biedt veiligheid en verbeterde hygiënische 
omstandigheden. Het helpt hen om op eigen kracht uit de armoede te komen.  

Het bouwproject waar ik in 2018 aan deel zal nemen, 
zal een project in Zambia zijn. Ondanks de recente 
economische groei is Zambia nog steeds een van de 
minst ontwikkelde landen ter wereld; 60% van de 
bevolking leeft onder de armoedegrens.  
Een fatsoenlijk huis is voor de meeste gezinnen 
onbereikbaar, velen hebben al moeite om de 
noodzakelijke reparaties te verrichten aan hun huizen, 
die gebouwd zijn van modder en gras.  

Door de gaten in de muren komt ongedierte binnen, dit 
vormt een serieuze bedreiging voor de gezondheid van 
volwassenen en kinderen. 

De gemiddelde grootte van een Habitathuis in Zambia 
is 35 vierkante meter. Het conventionele Habitat 
bouwprogramma richt zich op het opbouwen van de 
capaciteit van gemeenschappen. Dit programma omvat 
de volledige nieuwbouw, renovatie en/of het herstel 
van woningen. De huiseigenaren dragen bij aan de 
bouw van de woning en leveren bouwmaterialen. De 
huizen zijn gebouwd met behulp van verbrande 
bakstenen en een dak van golfplaten. De woningen zijn 
eenvoudig maar van hoge kwaliteit, met een aparte 
slaap-, kook- en leefruimte. Het ontwerp is zodanig dat 
huiseigenaren de optie hebben om in de toekomst het 

huis verder uit te breiden. Naast het conventionele bouwprogramma (met terugbetaalregeling), biedt 
Habitat ook passende, gesubsidieerde huisvestingoplossingen voor kwetsbare groepen. Hierbij richt het 
zich specifiek op weeskinderen en kwetsbare kinderen en hun zorgverleners. Statistieken tonen aan dat 
meer dan 1 op de 7 volwassenen is besmet met hiv/aids, waardoor ongeveer 670.000 kinderen wees 
zijn geworden. Wat mij vooral is bijgebleven van de projecten waaraan ik mee heb mogen werken, is 
het gevoel van voldoening dat je krijgt als je een wezenlijke bijdrage hebt kunnen leveren aan de 
toekomst van tot dan toe kansarme kinderen.  

Ondersteuning WWvK 
WWvK heeft € 2.100 bijdragen aan dit project. 
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215 Stichting Upendo tafels en stoelen voor scholen in Tanzania 
 
De aanvrager van dit project schrijft: 
Elk kind dat naar school gaat verdient een stoel om op te zitten, een tafel om aan te werken en een 
boek om uit te leren. 

 

Vanzelfsprekend zou je denken, 
echter zijn er veel scholen in 
Tanzania waar dit niet zo is.  
De kinderen zitten nu met grote 
groepen op de grond en werken in 
groepjes uit één boek.  
De docent staat voor de groep en 
heeft meestal geen bord om uitleg 
op te geven. 
Wij streven ernaar dat alle kinderen 
een stoel hebben om op te zitten en 
een tafel hebben om aan te werken. 
Voorts verdient ieder kind een eigen 
studieboek en iedere docent een 

schoolbord. Dit draagt bij aan betere studieresultaten voor een betere toekomst voor de kinderen! Als 
we dit hebben bereikt zullen wij de kinderen helpen met het planten van fruitbomen waarna ze de 
fruitbomen zelf leren te verzorgen. Wij willen niet alles tegelijk doen en het project starten met de tafels. 

We zijn al gestart met het project en hebben de eerste tafels al gekocht. Per lokaal zitten ongeveer 50 
kinderen en er kunnen 16 tafels in (drie kinderen per tafel). Dit 
project gaat om 8 klaslokalen. Het eerste klaslokaal hebben wij 
al voorzien van 9 tafels! We moeten dus nog 119 tafels. Zie 
voor foto’s van de aangeschafte tafels onze Facebookpagina.  

De tafels worden geproduceerd en gekocht in Tanzania zelf 
(om ook daar de economie te ondersteunen). De aankoop van 
de tafels gaat via onze contactpersoon daar, die in Nederland 
heeft gestudeerd aan de technische universiteit van Enschede. 
Hij is sinds kort weer (na het afronden van zijn studie) verhuisd 
naar Tanzania en kan zo mooi het project daar begeleiden. Dit 
doet hij uiteraard geheel vrijwillig (subsidie kosten zijn alleen 
bestemd voor de tafels en transport daarvan). 

Ondersteuning WWvK 
WWvK steunt met € 1.876 de aankoop van een deel van 
het schoolmeubilair.                                                                               
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217 Gemeenschap Nieuwe Waterweg: Actie schoenmaatjes 

Een kind dat leert, is een kind met kansen. 
Want op school leer je veel meer dan 
lezen, schrijven en rekenen. Je leert er 
voor jezelf opkomen. Je talenten 
ontwikkelen. Wat je op school leert, is 
voor altijd. Wereldwijd gaan 264 miljoen 
kinderen en jongeren niet naar school of 
ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in 
ontwikkelingslanden aan het best 
mogelijke onderwijs voor kinderen en 
jongeren. 

Van schoenendoos tot onvergetelijk 
cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan 
leren 

schrijven en rekenen. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren 
kinderen in Nederland een waardevolle les: dat geven om een ander 
belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een 
onvergetelijk cadeau! Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met 
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in 
ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor vriendjes in 
arme landen. 

De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, 
vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen. 

De gemeenschap Nieuwe Waterweg vult 125 schoenendozen voor de 
actie schoenmaatje van Edukans. Voor elke schoenendoos moet een 

bijdrage van € 6 betaald worden 
aan verzendkosten.  

Ondersteuning WWvK 
WereldWijd voor Kinderen draagt 
€ 600 bij in de verzendkosten. 
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222 Stichting Little Superheroes bouw speelplaats bij een kinderdagverblijf in een 
township in Zuid-Afrika 
 

De leefomstandigheden in de township zijn schrijnend. De meeste bewoners van de township wonen in 
metalen ‘shacks’ van 3m x 3m. Bijna niemand heeft stromend water in huis en mede daardoor worden 
de meeste mensen gedwongen om hun sanitaire behoeften buiten te doen. Er is een hoge mate van 
werkloosheid. Mede hierdoor komen drank- en drugsverslavingen, geweld en vrouw- en kindermisbruik 
veel voor. Kinderen die leven in de township zijn ondervoed en hebben weinig kansen om naar school 
te gaan. 

Dit project is erop gericht de leefomstandigheden van kinderen in de township in de Overcome Heights, 
Zuid-Afrika, te verbeteren. In samenwerking met een lokale partnerorganisatie wordt een nieuw 
kinderdagverblijf gebouwd. Door voorschoolse opvang te bieden aan kinderen krijgen zij de kans om 
veilig te spelen en leren. Daarnaast geeft dit ouders de ruimte te werken of op zoek te gaan naar werk. 
Stichting Little Superheroes richt zich op de bouw van een speelplaats bij het kinderdagverblijf, omdat 
wij vinden dat ieder kind een plek moet hebben om veilig te kunnen spelen.  

De projectaanvrager schrijft: 
Ik ben medeoprichter en 
voorzitter van Stichting Little 
Superheroes. Ik heb de 
stichting opgericht vanuit 
dankbaarheid voor de 
kansen die ik heb.  
Ik heb een dak boven mijn 
hoofd, toegang tot goede 
gezondheidszorg en de kans 
om geneeskunde te studeren. 
Ik heb de mogelijkheid de 
wereld rond te reizen en 
leuke dingen te doen. Met 
name tijdens reizen heb ik 
veel mensen gezien die niet 
dezelfde kansen hebben als 

ik. Dit raakt me en ik zie het als mijn verantwoordelijkheid (en een ieders verantwoordelijkheid) om 
vanuit dat gevoel iets te doen voor anderen. Met de oprichting van de stichting hoop ik iets te kunnen 
bijdragen aan de wereld.  
Wij krijgen een financiële bijdrage van € 5.300 van WereldWijd voor Kinderen waarmee wij een 
klimrek, bestrating en kunstgras kunnen bekostigen voor de speelplaats bij kinderdagverblijf Ark Angels 
Educare in Zuid-Afrika. 

Wij zullen na de afronding van de bouw betrokken blijven bij het project. Op de lange termijn is ons 
doel om bij te dragen om de projecten zelfredzaam te maken. Om dit te kunnen bereiken wordt in 
samenwerking met SEEDS Trust in Zuid-Afrika naar mogelijkheden gezocht om lokaal geld te genereren, 
zoals het houden van boerderijdieren of de aanleg van een moestuin. Met de opbrengst hiervan kan 
naar een grotere mate van zelfstandigheid toegewerkt worden. 
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223 Sport en spel SOS Kinderdorp Kakiri Uganda 

Project: aanleggen van speeltuin en sportveld voor SOS-kinderdorp Kakiri 
en verbeteren van Medisch centrum Kakiri. 

Website Project: www.ubuntu-afrika.nl 

Looptijd: 6-8 maanden, effect echter jaren. 

    Aantal kinderen: er wonen 130 kinderen in het dorp en de 
kinderen uit de regio. Per jaar worden er 11.000 mensen geholpen in het 
medisch centrum. Hiervan is iets meer dan de helft kind. 

De projectaanvrager schrijft:  
de motivatie voor mijn aanvraag 
is dat Maarten en Carolien (de 
uitvoerders van het project) zelf 
de kinderen gaan helpen en alle 
opbrengsten ook direct naar de 
kinderen gaan en niet naar eigen 
kosten zoals verblijf/vervoer/ 
consumptie. Met deze 
ondersteuning worden er heel 
veel kinderen geholpen, ook in 
de toekomst. Door zelf te helpen 
met geld ophalen voor stichting 
Ubuntu Afrika, weet ik zeker dat 
ik mijn steentje bijdraag om de 
kinderen te helpen. 

Begin 2018 vertrekken Maarten en Carolien voor 8 maanden naar Oeganda waar ze gaan wonen en 
werken in een SOS-Kinderdorp (in Kakiri). Omdat zij zeggenschap willen hebben over de besteding van 
het gedoneerde geld en zelf willen kunnen bepalen waar het meest effect behaald kan worden, hebben 
zij een eigen stichting opgericht. Deze stichting heeft geen kosten o.i.d. (reis en verblijf worden b.v. 
door henzelf betaald) en doordat zij samen langere tijd ter plaatse zijn kunnen zij projecten zelf 
prioriteren en coördineren. Zij zullen donateurs geregeld via social media informeren over gemaakte 
vorderingen. 

Carolien gaat zich als arts inzetten in een medisch centrum dat ooit is gesticht door SOS-Kinderdorpen 
en zorgt biedt aan mensen uit de gehele regio. De stichting richt zich hierbij op het terugdringen van 
kindersterfte en het verbeteren van medische zorg voor kinderen. In Uganda sterven nog ieder jaar 
100.000 kinderen onder de 5 jaar, waarvan meer dan de helft aan relatief makkelijk te behandelen 
ziektes als malaria, longontsteking en diarree/uitdroging. Door langere tijd in Oeganda te verblijven 
kan, in overleg en samenwerking met de lokale medische staf, worden gekeken hoe de zorg op een zo 
duurzaam mogelijke manier kan worden verbeterd.  

Echter, naast medische zorg, is sport en spel ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 
Bewegen is belangrijk voor een kind, voor zowel zijn lichamelijke, als geestelijke en sociale 
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ontwikkeling. Spelen neemt een belangrijke 
rol in, in de persoonlijkheidsontwikkeling 
van een kind. Het heeft invloed op de 
ontwikkeling op het intellectuele, sociale, 
motorische en emotionele vlak. Het kind 
leert erdoor vooruitdenken en plannen, 
zijn/haar omgeving kennen, problemen op 
te lossen en samen te werken. Door te 
klimmen, klauteren en rond te rennen wordt 
de grove motoriek ontwikkeld en door o.a. 
zandkastelen te bouwen en te knutselen 
wordt de ontwikkeling van de fijne 
motoriek gestimuleerd.  
In het SOS-kinderdorp wonen kinderen 
waarvan de ouders niet in staat zijn om 

voor hen te zorgen of waarvan de ouders zijn overleden. Sport en spel is een van de manieren waarop 
deze kinderen opnieuw leren te ontspannen en plezier te beleven. Ook sociale vaardigheden zoals 
samenwerken, grenzen aangeven en voor zichzelf opkomen zijn kwaliteiten die via sport speelsgewijs 
geleerd kunnen worden. Juist deze kinderen verdienen goede faciliteiten om ze maximaal te 
ondersteunen in deze ontwikkeling.  
 
Ondersteuning WWvK 
WWvK draagt met € 5.000 bij in de kosten van een sportveld, speeltuin en medische hulpmiddelen. 
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Stagiaires en vrijwilligers 
Ook in 2017 heeft het bestuur van WWvK een ondersteunende rol willen vervullen bij het zoeken naar 
een stageplaats of vrijwilligerswerk om de betrokkenheid en verbondenheid van jongeren met de 
gebeurtenissen in de wereld te versterken.   

Aan het eind van 2017 blijkt dat hier weinig tot geen gebruik van wordt gemaakt. 

Het bestuur heeft zich dan ook beraden over het voortzetten van de portefeuille stagiaires en 
vrijwilligers en besloten op dit onderwerp geen activiteiten meer te ontplooien. 

De pagina’s met tips etc. voor stagiaires en vrijwilligers vergden veel onderhoud in verhouding tot het 
geringe gebruik dat ervan werd gemaakt. De pagina’s zijn daarom in de loop van 2017 verwijderd. 

Ambassadeurs 
In de loop van 2017 is het team van ambassadeurs aanzienlijk versterkt. 

Tijdens de WWvK dag op zondag 1 oktober 2017 was elk van de negen districten van het Apostolisch 
Genootschap vertegenwoordigd door een ambassadeur en met deze groep wordt het mogelijk meer 
draagvlak voor WereldWijd voor Kinderen te creëren in de gemeenschappen. 

Het ambassadeurschap voor WWvK is geen dagtaak, maar wel een mooie taak! 

De ambassadeur verbindt de plaatselijke initiatieven met een landelijke visie en ondersteunt waar het 
gaat om wegwijs maken naar WWvK. 

De WWvK ambassadeur is: 

Ø de vertegenwoordiger en het aanspreekpunt in het district voor WWvK,
Ø de verbinding tussen WWvK en particulier initiatief,
Ø de spin in het web waar het gaat om verbinden en informatie ophalen en delen
Ø de spil waar het om draait om acties te delen of oproepen tot steun te doen in de

gemeenschappen.

De ambassadeurs hebben een door WWvK vervaardigde basispresentatie (Powerpoint) waarvan zij 
gebruik kunnen maken tijdens presentaties. 

Per jaar zijn er tenminste vier samenkomsten met de ambassadeurs; drie samenkomsten met een of twee 
vertegenwoordigers van het bestuur en er is jaarlijks één vergadering met het voltallige bestuur.  

Op de website staat actuele informatie over deze groep enthousiaste vrijwilligers. 
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Fondsenwerving 
WWvK verkrijgt de financiële middelen om haar doelen te realiseren uit donaties, legaten, 
sponsoractiviteiten en rente. Krachtens artikel 7 lid 1 van de statuten van WWvK kan het bestuur aan 
het Apostolisch Genootschap jaarlijks om een bijdrage vragen. In een vergadering op 19 oktober 2017 
heeft de Raad van Toezicht namens het bestuur van het Apostolisch Genootschap aangegeven deze 
bijdrage af te laten hangen van het verloop van de bestemmingsreserves van de stichting in 2018 en 
daar begin 2019 een besluit over te zullen nemen.  

Donaties en legaten 
Een constante bron van inkomsten wordt gevormd door de ongeveer 360 donateurs die een machtiging 
hebben afgegeven om periodiek een bedrag van hun rekening te incasseren en de ca. 25 die dit via 
een periodieke overboeking geregeld hebben. Het aantal van deze vaste donateurs is in 2017 met circa 
4% gestegen, het totaal van de donaties uit deze groep ad € 31.603 is 8% gestegen. 

Het bedrag aan eenmalige giften exclusief legaten is in 2017 gedaald tot € 10.135, een daling van 
41% t.o.v. 2016. Mede dankzij een legaat van € 41.528 is het totaal van de baten uit eigen 
fondsenwerving inclusief ontvangen sponsorgelden gestegen tot € 98.878 (24% meer dan in 2016). 

Sponsoractiviteiten 
Veel leden van het Apostolisch Genootschap 
organiseren activiteiten en schenken de 
opbrengsten aan WWvK.  Dan gaat het om 
concerten, jubilea, verjaardagen, markten, 
etentjes, etc. In 2017 waren er ook 
gemeenschappen van het Apostolisch 
Genootschap, die naar aanleiding van het 
bezoek van de apostel aan hun gemeenschap 
een fors bedrag aan WWvK doneerden. 

Alle gulle gevers: hartelijk dank!  
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Toekomst 
Eindigde ik vorig verslag met de woorden dat we gelijke kansen willen creëren voor alle kinderen, dan 
kan ik u melden dat dit willen nog ongewijzigd is. 

Wat een sombere start …, zou je kunnen denken … Maar onze ambitie is niet veranderd en met uw 
hulp konden en kunnen we veel steun en hulp realiseren. Veel dank daarvoor! 

Het afgelopen jaar hebben we goede stappen kunnen zetten in het nog meer samen optrekken met 
onze gemeenschappen. Door inzet van de ambassadeurs in de districten is hulp veelal meer 
gestroomlijnd en inzichtelijk gemaakt. Wat hebben we elkaar toch nodig! 

Voor 2018 gaan we onderzoeken, hoe we ons “goede geld” nog beter en effectiever kunnen inzetten. 
Onder andere hoe we in samenwerking met andere organisaties, “onze kinderen” nog beter een 
toekomst kunnen bieden, broodnodig! 

De mogelijkheden van samenwerking zullen met de grootste zorgvuldigheid worden onderzocht 
alvorens daartoe over te gaan. We geloven erin dat dit tot nog betere resultaten zal leiden waar het 
gaat om zorgen voor een toekomst voor elk kind, waar ter wereld ook! 

Tevens is vanuit het Apostolisch Genootschap een verkenning gestart om mogelijkheden tot verdere 
professionalisering van WWvK te onderzoeken. Een onderzoek met als gewenst resultaat: hoe we als 
organisatie het meest effectief kunnen zijn in het zorgen voor onze kinderen. Met dit initiatief van 
verkenning en onderzoek komen we weer dichterbij het uitwerken van de humane kant van ons mooie 
Werk. Een mooie ontwikkeling. 

We blijven, naast bovengenoemde ontwikkelingen, gewoon aan het werk en we zijn dankbaar dat dit 
werken nog steeds door velen een warm hart wordt toegedragen, onder andere merkbaar aan uw 
inbreng van menskracht en financiën.  Ook in 2018 blijven we ons inzetten om goed te zorgen voor 
onze kinderen dichtbij en ver weg. Een toekomst voor elk kind wordt zo praktisch mogelijk gemaakt. Er 
is nog veel werk te doen, dus ook in 2018 samen aan de slag! ...”Kijk eens om je heen, je bent niet 
alleen, je bent echt niet alleen”, daar willen we als WWvK graag handen-en-voeten aan geven. 

U nogmaals dankend voor uw vertrouwen gaan we samen weer op weg! 

Met een hartelijke groet namens het bestuur, 

Carlo Barendregt 
Voorzitter WWvK 

“Een toekomst voor elk kind” 
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Organisatie 
Bestuur 
Het bestuur van WWvK vergadert eenmaal per maand. 

Het bestuur wordt in de uitvoering van taken bijgestaan door een secretariaat. 

Eind 2017 zag het bestuur van WWvK er als volgt uit: 

Voorzitter Carlo Barendregt (Bergen N.H.) 

Vicevoorzitter, bestuurslid - Projectaanvragen Astrid de Vries (Utrecht) 

Secretaris  Markku Willems (Zoetermeer) 

Penningmeester Theo Stolp (Hilversum) 

Bestuurslid – Ambassadeurs Ria Lonte (Amstelveen) 

Bestuurslid - Algemene zaken Lotte van der Molen Kuipers (Hilversum) 

Bestuurslid - Communicatie  Harry Roos (Baarn) 

Secretariaat Markku Willems a.i.  (Zoetermeer) 

Mevrouw Lisa Weeda heeft in de loop van 2017 wegens gezinsuitbreiding haar functie als bestuurder 
neer moeten leggen. Vooralsnog is zij niet vervangen, omdat de portefeuille Stagiaires en Vrijwilligers 
in 2017 is opgeheven, zodat mevrouw Ria Lonte de portefeuille van Lisa Weeda kon overnemen. Er is 
nu een oneven aantal bestuurders zoals voorgeschreven in artikel 8 lid 1 van de statuten. 

Mevrouw Daniëlle Gemmink (Bussum) heeft in de loop van 2017 haar werkzaamheden als ambtelijk 
secretaris om persoonlijke redenen moeten staken. De heer Markku Willems heeft haar taken voorlopig 
overgenomen. 

Het bestuur en secretariaat zijn onbezoldigd en zien af van een vergoeding voor reiskosten. 
Alle bestuursleden hebben in 2016 of bij hun aantreden een integriteitsverklaring getekend. De 
verklaring is op de website (wwvk.nl) vermeld. 

Raad van Advies 
Ton van der Hulst (Hilversum) 
Johan van Meenen (Amsterdam) 
Arthur Douglas (Assen) 

Kascommissie 
Johan van Meenen (Amsterdam) 
Ron Tsuï (Amsterdam) 
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Raad van Toezicht 
Bestuur Apostolisch Genootschap, vertegenwoordigd door: 
Monique van Strien-van Milaan 
Hans Leeflang 

De Raad van Advies en de Raad van Toezicht vergaderen tweemaal per jaar met het bestuur. 

De andere functies van het bestuur en de Raad van Toezicht staan op de website. 

Klachtenfunctionaris 
Gert Jan Jansen 
In 2016 heeft WWvK een klachtenregeling ingevoerd; de regeling is op de website (wwvk.nl) vermeld. 

Ambassadeurs (situatie per 7 april 2018) 
Richard Bos  
Hans Croese 
Hennie Haarman 
Marcel Koops 
Henk Schepers 
Marcel van Wijk 
Bep de Jonge 
Mirjam de Jonge 

De contactadressen en de districten van de ambassadeurs zijn op de website vermeld (wwvk.nl). 
 

De Raad van Advies, de Kascommissie, de Raad van Toezicht, de klachtenfunctionaris en de 
ambassadeurs ontvangen geen vergoeding van WWvK voor hun werkzaamheden en hebben afgezien 
van een vergoeding voor reiskosten. 
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Verslag van de Raad van Advies 
In het verslagjaar heeft de Raad tweemaal regulier overleg gevoerd met het Bestuur. 
Daarnaast kwam de Raad eenmaal bijeen. Overig overleg vond telefonisch dan wel per e-mail plaats. 

Zoals vermeld heeft de Raad de adviesaanvraag van 22 maart 2017 behandeld inzake de 
voorgenomen wijziging van de voorwaarden bij de ondersteuning van de projecten. Het advies werd 
op 18 april verstrekt. 
Meer aanvragen heeft de Raad niet ontvangen. 

Daarnaast heeft de Raad voor het Bestuur als klankbord gediend bij de voorgenomen wijzigingen in de 
statuten van de stichting en werd gedurende de genoemde vergaderingen over dit onderwerp uitvoerig 
overleg gepleegd. 

De Raad van Advies, 

Arthur Douglas 
Ton van der Hulst 
Johan van Meenen 

Februari 2018 
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Verslag van de Raad van Toezicht 
Als Raad van Toezicht komen wij twee keer per jaar langszij bij het bestuur van WWvK. We kijken naar 
de toekomstplannen (inclusief begroting) van het bestuur van WWvK en naar de verantwoording 
achteraf. Maar zien ook bovenal een bezield bestuur en dito ambassadeurs en vrijwilligers in het veld. 

We kijken als bestuursleden van het Apostolisch Genootschap welke kansen er nog liggen in de 
samenwerking, praktisch en inhoudelijk, tussen het genootschap en WWvK. De meerjarenvisie van het 
genootschap biedt daarvoor weer extra kansen en uitdagingen. Het afgelopen jaar zijn we ook 
gemeenschappelijk opgetrokken om ons antwoord te geven op de ramp die zich op Sint Maarten 
voltrok en de grote vluchtelingenstroom onder andere richting Bangladesh. 

We zijn er trots op en dankbaar mee dat we een stichting kennen in WWvK die zich vanuit een 
gemeenschappelijk ideaal inzet voor de kinderen van de wereld en daarmee investeert in een 
menswaardiger wereld. WWvK heeft zich een gekende plaats in het hart van het genootschap 
verworven. 

Monique van Strien 
Hans Leeflang 

19 maart 2018 
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JAARREKENING 
Balans per: 

(in €) 31 december 2017 31 december 2016 

ACTIVA 

Vorderingen 
Overlopende activa (2) 1.096 1.414 
Debiteuren (3) 78 1.712 

1.174 3.126 
Liquide middelen 
ING zakelijke girorekening 3.614 4.195 
ING rente rekening (4) 125.000 79.000 

128.614 83.195 

129.788 86.321 

PASSIVA 

Reserves 
Continuïteitsreserve  5.000 5.000 
Bestemmingsreserve Sint Maarten 10.000 
Bestemmingsreserves doelbesteding 79.067 42.070 

94.067 47.070 

Langlopende schulden 
Aangegane verplichtingen (8) 0 400 

Kortlopende schulden 
Aangegane verplichtingen (8) 34.121 36.901 
Nog te betalen bedragen (9) 1.600 1.950 

35.721 38.851 

129.788 86.321 
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Staat van Baten en Lasten 
(in €)   begroot    begroot 
 2017  2017*  2016  2018* 
BATEN        
Baten uit eigen fondsenwerving        
Ontvangen giften en donaties regulier 31.603  30.000  29.378  32.000 
Ontvangen giften eenmalig  51.663  39.000  17.230  18.000 
Ontvangen giften (participatie Apostolisch Genootschap) 1.114    20.000   
Ontvangen sponsorgelden e.d. 14.498  15.000  13.249  15.000 
Bijdrage Apostolisch Genootschap 0  p.m.     p.m. 
Subtotaal ontvangen giften 98.878  84.000  79.857  65.000 
Totaal baten 98.878  84.000  79.857  65.000 
        
LASTEN        
Besteed aan de doelstelling        
Toegekend aan langlopende projecten (pijler 1) 43.207  60.000  64.661  60.000 
Toegekend aan eenmalige projecten (pijler 2) 29.518  52.500  74.104  50.000 
Subtotaal  72.725  112.500  138.765  110.000 
        
Af: niet bestede toekenningen voorgaande jaren 25.570     3.365    
Subtotaal besteed aan de doelstelling 47.155  112.500  135.400  110.000 
        
kosten eigen fondsenwerving 792  3.500  2.954  3.000 
Subtotaal kosten eigen fondsenwerving 792  3.500  2.954  3.000 
        
Kosten beheer/administratie         
Algemene kosten incl. assuranties 2.187  9.100  2.151  8.100 
Administratie- en Accountantskosten 1.774  2.000  1.874  1.900 
Dienstverleningsovereenkomst Apostolisch Genootschap -250  600  250  0 
Subtotaal kosten beheer en administratie 3.711  11.700  4.275  10.000 

        
Totaal lasten 51.658  127.700  142.629  123.000 

        
Saldo van baten en lasten 47.220  -43.700  -62.772  -58.000 
        
Bankkosten -326  -500  -445  -450 
Rente-inkomsten 103  700  557  100 
Saldo financiële baten en lasten -223   200   112   -350 
        
Exploitatiesaldo 46.997  -43.500  -62.660  -58.350 

        
Bestemming van het exploitatiesaldo:        
Bestemmingsreserve Sint Maarten 10.000       
Bestemmingsreserves doelbesteding 36.997    -62.660   
 46.997    -62.660   
        
*de begrotingen 2018 en 2017 zijn niet door de accountant gecontroleerd 
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Toelichting bij de balans en de staat van baten en 
lasten 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting WereldWijd voor Kinderen, statutair gevestigd te Baarn, feitelijk gevestigd ’t 
Hoogt 4, 3743 AT Baarn en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27263538, bestaan 
voornamelijk uit het ondersteunen en stimuleren van initiatieven, passend bij haar doelomschrijving, van 
lidmaten van het Apostolisch Genootschap te Baarn. De stichting stelt zich ten doel verbetering van de 
voorzieningen voor kinderen die noodzakelijk zijn voor hun ontwikkeling, zoals voeding, 
gezondheidszorg, onderwijs, speelmogelijkheden en sociale zekerheid. 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. Recente 
wijzigingen in deze richtlijn hebben geleid tot enkele wijzigingen in de cijferpresentatie; voor zover van 
toepassing zijn vergelijkende cijfers aangepast. 

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld. 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid 
wordt niet nodig geacht. 

De continuïteitsreserve is bestemd voor het garanderen van de continuïteit van de stichting en is door het 
bestuur in 2013 vastgesteld op 100% van de begrote jaarlijkse kosten van de organisatie voor het 
komende boekjaar. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Rekening houdend met de waarderingsgrondslagen wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen 
baten uit eigen fondsenwerving, uit acties van derden en de overige baten, verminderd met de 
bestedingen in het jaar. Tenzij anders vermeld, worden de baten en lasten verantwoord in het jaar 
waarop ze betrekking hebben. 

Onder de baten zijn verantwoord de baten uit donaties, giften, sponsoring, nalatenschappen en acties. 
In de jaarrekening zijn particuliere of bedrijfsmatige initiatieven tot inzamelingsacties die hebben geleid 
tot een donatie aan de stichting, verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving uit hoofde van 
donaties, giften en schenkingen. 

Donaties, giften, baten uit nalatenschappen en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin zij 
worden ontvangen. 

Onder de lasten van de stichting worden verstaan de overeenkomstig de doelstelling van de stichting in 
het boekjaar toegekende financiële ondersteuning van projecten en de op het boekjaar betrekking 
hebbende kosten onder aftrek van de in voorgaande jaren toegekende financiële ondersteuning van 
projecten die niet is besteed of zal worden besteed. 

Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de stichting maakt in het kader van de (interne) 
beheersing en administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van 
baten. 

Kosten eigen fondsenwerving zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van werven van 
baten en niet worden toegerekend aan de doelstelling. 
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
Het Apostolisch Genootschap, gevestigd te Baarn, staat garant voor de verplichtingen van de stichting 
tot ten hoogste € 75.000. 

Besluit bestemming van het resultaat. 
Het bestuur heeft met instemming van de Raad van Toezicht besloten van het positieve exploitatiesaldo 
over 2017 ad € 46.997 € 36.997 toe te voegen aan de bestemmingsreserves doelbesteding en 
€ 10.000 aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve Sint Maarten. In voorgaande boekjaren werden 
de “bestemmingsreserves doelbesteding” aangeduid als “overige reserves”. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die nadere informatie geven over de 
feitelijke situatie per balansdatum. 

Toelichting bij de balans per 31 december 2017 
(2) De overlopende activa betreffen vooruitbetaalde assurantiepremie, automatiseringskosten en te 

ontvangen rente  
(3) De debiteuren betreffen een vordering uit hoofde van toegezegde en nog niet ontvangen donaties. 
(4) Het saldo van de ING renterekening is direct en volledig opvraagbaar. 
(7) Het verloop van de reserves is als volgt: 
 

 continuïteits- bestemmingsreserves totaal 
 reserve Sint Maarten doelstelling  
saldo 31-12-2016 5.000  42.070 47.070 
exploitatie 2017   10.000 36.997 46.997 
saldo 31-12-2017 5.000 10.000 79.067 94.067 

 
(8) De aangegane verplichtingen betreffen toegezegde projectondersteuningen die in 2018 

(kortlopend) of 2019 of later (langlopend) zullen worden betaald. De specificatie van deze 
verplichtingen is vermeld op de “Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2017” onder de 
kop “Bijdragen en betalingen projecten 2017". 

(9) De nog te betalen bedragen betreffen accountantskosten. 
 

Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2017 

Baten uit eigen fondsenwerving 
De ontvangen reguliere en eenmalige giften en sponsorgelden zijn vrijwel volledig afkomstig van 
particulieren. In de eenmalige giften is aan legaten een bedrag van € 41.528 begrepen. 
De “ontvangen giften (participatie Apostolisch Genootschap)” betreffen ontvangsten van een verbonden 
organisatie zonder winstoogmerk. 

In de ontvangen sponsorgelden is € 18 (2016: € 198) begrepen uit hoofde van verkoop van 
materialen. 
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Besteed aan de doelstelling 
De splitsing van projecten in enerzijds de duur (korter of langer dan één jaar) en anderzijds de soort 
(noodhulp, opvoedingsondersteuning en overige) is in de praktijk lastig toepasbaar gebleken en 
daarom in 2017 beperkt tot splitsing in korter dan één jaar (pijler 2) en langer dan één jaar (pijler 1). 

In de vergelijkende cijfers over 2016 zijn de ondersteuning uit hoofde van noodhulp (pijler 3) ad 
€ 40.000 en die uit hoofde van opvoedingsondersteuning (pijler 4) ad € 6.300 toegevoegd aan pijler 2 
korter dan één jaar. 

De specificatie van de bestedingen aan de doelstelling is vermeld op de volgende pagina. 
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Bijdragen en betalingen projecten 2017  

 
 toekenning betaald nog te 

betalen 

Langlopende projecten pijler 1 
   

113 Kitos Mumbai*   800 
122 Clinic Manna 2015*  491  
141 Play together Zuid-Afrika*   300 
147 Les Oiseaux Bleus ondersteuning zomerkamp 2015-2017*  5.518  
154 Kitos Mumbai 2de 5 kinderen*   400 
163 The Model School Cape Avelebe Togo*   700 
194 Weeskinderen Tanzania 2017  10.000 10.000  
198 Kansarme kinderen Bali  2.785 2.785  
202 Les Oiseaux Bleus zomerkamp schoenen en kleding  1.468 1.468  
208 Play together grow together  3.380 3.380  
212 Kinderen naar school in Haïti, fornuizen, boeken badges  4.950 4.950  
213 Matamba ondersteuning weeskinderen scholing en voeding 2018 10.000  10.000 
216 Wigwam vakanties ondersteuning ouderbijdrage 2018 5.000  5.000 
219 Schoolgeld etc. 10 slechthorende kinderen op Bali 2018 3.625  3.625 
221 Rainbowschool uniformen, leermiddelen, etc. 2018 2.000  2.000 
    43.207 28.592 22.825 

     
Kortlopende projecten pijler 2    
187 Bouw Huis in Cambodja 2017*  2.100  
190 Solar Cooking KoZon*  1.800  
195 Stichting Kansarmen Sri Lanka waterproject*  2.501  
196 Slechthorende kinderen Bali 3.321 3.321  
197 Magic Notes Griekenland Kalymnos  400 400  
203 Droomdekentjes Frankrijk Emmen 150 150  
205 Ondersteuning vluchtelingenkinderen Nederland 2.500 1.504 996 
207 Droomdekentjes Haarlem  96 96  
209 MCC natraject training jongeren Nepal 2018 5.610 5.610  
211 Habitat for Humanity Zambia 2018 2.100 2.100  
215 St. Upendo 16 tafels en verzendkosten tbv school in Tanzania 2018 1.876 1.876  
217 Edukans gevulde schoenendozen bijdrage verzendkosten 600 600  
218 MCC Quest Trek 2018 jongeren Nepal 2.565 2.565  
222 St. Little Superheroes speelrek, etc. kinderdagverblijf Zuid-Afrika ‘18 5.300  5.300 
223 St. Ubuntu Afrika sportveld, speeltuin, medische hulpmiddelen 2018 5.000  5.000 
    29.518 24.623 11.296 

     
 generaal totaal 72.725 53.215 34.121 

  te betalen in 2018: 34.121 

 
*bij deze projecten heeft de toekenning  
  in een eerder boekjaar plaatsgevonden 

2019: 0 
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Niet bestede toekenningen voorgaande jaren 
In voorgaande boekjaren werden baten uit hoofde van “niet bestede toekenningen voorgaande jaren” 
verantwoord onder bijzondere baten. 

In 2017 is bij vijf afgewikkelde projecten gebleken dat er minder is uitgegeven dan aan ondersteuning is 
verleend. In totaal is uit hoofde hiervan € 5.870 terugbetaald.  

Bij twee projecten waarbij sprake was van betaling in termijnen, zijn de nog te betalen termijnen ad 
€ 19.700 niet betaald; bij één project omdat door de onzekere politieke situatie in het betreffende land 
geen zekerheid meer te krijgen was over de correcte besteding en verantwoording, bij één project 
omdat de ingediende financiële verantwoording onvoldoende was. 

Kosten eigen fondsenwerving 
De kosten eigen fondsenwerving betreffen drukwerk, reclamematerialen en representatiekosten. 
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Kengetallen  

 
2017 

begroot 
2017 2016 

begroot 
2018 

     
Bestedingspercentage baten 
(besteed aan doelstelling*/totale baten) 

74% 134% 174% 169% 

 
    

Bestedingspercentage lasten 
(besteed aan doelstelling*/totale lasten*) 

94% 88% 95% 89% 

 
    

CBF-fondsenwervingskostenpercentage (CBF-norm 25%) 
(kosten eigen fondsenwerving/baten eigen 
fondsenwerving) 

1% 4% 4% 5% 

 
    

Bestedingsratio beheer en administratie 
(kosten beheer en administratie/totale lasten*) 

5% 9% 3% 8% 

     
*vóór aftrek niet bestede toekenningen voorgaande jaren 
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Kascommissie 
Controleverklaring van de kascommissie 

Aan het Bestuur 

In uw opdracht heeft de kascommissie de jaarrekening over het boekjaar 2017 gecontroleerd. 

De werkzaamheden bestonden uit: 

Ø De juiste verwerking van de ontvangsten en uitgaven op de rekeningen van de Stichting
bij de ING Bank;

Ø De juiste verwerking van de verstrekte en te verstrekken bijdragen aan de verschillende
projecten evenals de vraag of daaraan een bestuursbesluit ten grondslag lag;

Ø Controle van de jaarrekening, namelijk:
o Balans per 31 december 2017
o Staat van baten en lasten over 2017
o De toelichting op de jaarrekening evenals de ontvangen specificaties;

Ø Controle of de jaarrekening voldoet aan de Richtlijnen 650 Fondsenwervende
organisaties.

Op basis van de aan ons verstrekte gegeven zijn wij van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld 
geeft van de inkomsten en uitgaven van het jaar 2017 evenals van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van de Stichting per 31 december 2017. 

Amsterdam, 23 februari 2018 

De Kascommissie, 

w.g.

Johan van Meenen  Ronnie Tsui 
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Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
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Ondertekening 
 

Baarn, mei 2018 

 

W.g. 

C. Barendregt, voorzitter 

 

 

A. de Vries, vicevoorzitter 

 

 

T. Stolp, penningmeester 

 

 

M. Willems, secretaris 

 

 

R. Lonte, bestuurslid 

 

 

L. van der Molen Kuipers, bestuurslid 

 

 

H. Roos, bestuurslid 


