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Woord vooraf 
 
Bergen, april 2019 

Geachte lezer, 

Hierbij ontvangt u het bestuursverslag van WWvK over 2018. 

Het jaar 2018 kenmerkte zich, buiten alle steeds weer gulle giften van onze donateurs en de waardevolle 
inbreng van vrijwilligers, door het zoeken naar samenwerkingsverbanden die de slagkracht van het “goede 
geld” kunnen vergroten. Anders gezegd de mogelijkheden onderzoeken of door samenwerking met 
soortgelijke organisaties als WWvK er nog meer gerichte hulp naar kinderen kan vloeien. 

We hebben een goede partner gevonden in de Stichting Kinderfonds MAMAS, een organisatie die op een 
soortgelijke manier als WWvK in Zuid-Afrika reeds jaren prachtige projecten start en steunt. De 
transparantie met betrekking tot de geldstroom is groot, waardoor wij bij steun aan deze organisatie steeds 
goed zicht hebben op onze samenwerking m.b.t. financiën en inhoud en daardoor onze belofte aan u, dat 
90% ten goede komt aan het kind, gestand kunnen doen. 

In 2018 is ook hard gewerkt aan een landelijke dekking van ons team van ambassadeurs. Dat betekent dat 
we u nog beter kunnen informeren en vanuit de gemeenschappen ook beter geïnformeerd kunnen worden 
over wat er zoal “speelt” in de gemeenschappen, waar het (gewenste) hulp en steun aan kinderen betreft. 
Wij zijn enorm blij met de tomeloze inzet van al onze vrijwilligers die door hun inzet en inzicht het ons als 
bestuur mogelijk maken veel goede dingen te doen voor hen die dit nodig hebben: onze kinderen! 

Door gulle gaven van onze donateurs worden we in staat gesteld goede dingen met uw goede geld te doen, 
dat stemt ons dankbaar en blij! 

Heel, heel hartelijk dank daarvoor, het maakt ons steeds weer stil als we gekozen worden als mogelijke 
corridor om steun en hulp te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving: onze kinderen. Dank dat u 
dit mogelijk maakt! 

Ook dit jaar kunt u weer op ons rekenen waar het ’t goed beheren van uw geld betreft; zo kunnen we een 
bijdrage blijven leveren aan het positief ontwikkelen van een toekomst voor elk kind! 

Met een hartelijke groet namens het bestuur, 

Carlo Barendregt 
Voorzitter WWvK 

 

“Een toekomst voor elk kind” 
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Profiel 

WereldWijd voor Kinderen 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. Zo kunnen 
zij uitgroeien tot mensen die op hun beurt inhoud willen geven aan barmhartigheid, vergevingsgezindheid, 
liefde en 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. Ook ondersteuning bij opvoeding is een 
belangrijk aandachtsgebied. 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. Tevens is er samenwerking met en ondersteuning van stichtingen met 
vergelijkbare doelstelling. 

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

Doelstelling en jaarplan  
De doelen en verbeteringen die wij willen behalen worden toegelicht en vastgelegd in het jaarplan. Hierin 
zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:  

 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. Er is een stappenplan waarbij het project van begin tot eind wordt 
gevolgd en waarbij de taken van de verantwoordelijke bestuurders zijn vastgelegd. 

 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. Er wordt jaarlijks een contactdag voor alle 
belangstellenden gehouden en zijn er vier vergaderingen met ambassadeurs, twee vergaderingen 
met de Raad van Toezicht (RvT) en twee vergaderingen met de Raad van Advies (RvA).  

 Investeren in de verbreding van verbinding met (gemeenschappen van) het Apostolisch 
Genootschap: er is in elk district een ambassadeur. Daarnaast worden contactpersonen per 
gemeenschap benoemd ter ondersteuning van de werkzaamheden van de ambassadeurs.  

 Vergroten van kennis door het opbouwen van een netwerk: samenwerking onderzoeken met 
organisaties met een vergelijkbare doelstelling, passend in de statutaire mogelijkheden. Dit jaar is 
samenwerking opgestart met Stichting Kinderfonds MAMAS. 

 Organisatie van de stichting: de ambities en doelstellingen in het jaarplan zijn transparant. Dit geldt 
ook voor het bestuursverslag en de besluiten ten aanzien van wel/niet ondersteunen van projecten. 
Thans wordt met hulp van externe deskundigen onderzocht welke mogelijkheden er zijn de 
organisatie verder te professionaliseren. Medio 2019 moet daar meer duidelijkheid over zijn. Om 
deze reden is in 2018 afgezien van de opstelling van een meerjarenplan 2018-2022. 
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Terugkoppeling jaarplan 
Het behalen van resultaten en het realiseren van verbeteringen worden jaarlijks gemonitord en geëvalueerd 
aan de hand van het jaarplan. Dat geeft inzicht in wat wel en niet is bereikt. 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 en is niet maatgevend voor de kwaliteit en effectiviteit van de verleende 
projectondersteuning. 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) en deels in het bestuursverslag.  In 2018 zijn er 24 (2017: 28) 
verzoeken tot ondersteuning van projecten bij het bestuur ingediend; hiervan zijn er 20 (2017: 21) 
gehonoreerd waarmee in totaal € 108.082 (2017: € 72.725) is gemoeid. Eén aanvraag is door de indiener 
ingetrokken en drie voldeden niet aan de (statutaire) voorwaarden. 
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Doelbestedingen en resultaten 

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een negatief saldo van € 49.261. 

In dit boekjaar is het totaal aan baten gedaald met 34% tot € 65.329. De baten zijn conform de begroting 
2018, de daling t.o.v. 2017 wordt veroorzaakt door een in 2017 ontvangen legaat van € 41.528. Zonder 
deze incidentele bate in 2017 zouden de baten in 2018 met 14% zijn gestegen. 

De kosten van beheer en administratie en eigen fondsenwerving bedroegen in totaal € 7.543 (2017 
€ 3.711), begroot was € 10.000. De stijging t.o.v. 2017 wordt o.m. veroorzaakt door gestegen 
accountantskosten en eenmalige kosten van een statutenwijziging. 

In 2018 zijn 20 (2017: 21) projecten ondersteund.  
De onderverdeling in kort- en langlopend is in 2018 gewijzigd. In 2017 en eerdere jaren werden projecten 
die meerdere jaren werden gesteund zonder dat sprake was van een meerjarige toezegging, beschouwd als 
langlopend. In 2018 zijn dergelijke projecten als kortlopend gerubriceerd. Als de verdeling volgens de 
normen van 2018 in 2017 zouden zijn toegepast, zouden nul projecten als langlopend zijn aangeduid. 
Het bedrag aan toegekende projectondersteuning is 49% hoger dan in 2017 (2018: € 108.082, begroot 
€ 110.000, 2017 € 72.725). Een volledig overzicht van de ondersteunde projecten staat op pagina 41. 
Op pagina 10 tot en met pagina 28 is een uitgebreide beschrijving van een deel van de projecten 
opgenomen. 

Per 31 december 2018 bedroegen de bestemmingsreserves € 39.806 (2017: € 89.067), de 
continuïteitsreserve is ongewijzigd (€ 5.000).  

Voor 2019 heeft het bestuur de begroting als volgt vastgesteld: 

Totale baten 55.000 
Bijdrage Apostolisch Genootschap 65.000  
Financiële baten en lasten -400  
Beheer en administratie -8.500 
Eigen fondsenwerving -2.200 
Beschikbaar voor ondersteuning projecten 108.900 
Ondersteuning projecten 110.000 
Tekort te financieren uit de bestemmingsreserves -1.100 

  
Een gedetailleerde begroting is vermeld bij de Staat van baten en lasten op pagina 38. 
Het bestuur van het Apostolisch Genootschap heeft in 2013 een garantie afgegeven voor de verplichtingen 
van WWvK tot maximaal € 75.000 en in 2018 toegezegd in 2019 de reserves met € 65.000 aan te vullen. 
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225 Kleurfabriek Nijmegen 
In samenwerking met bewoners van het Asielzoekers Centrum (AZC) organiseert De Kleurfabriek in 
Nijmegen laagdrempelige creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren, in een veilige en vertrouwde 
omgeving. De positieve energie van kinderen, jongeren en bewoners van het AZ tijdens dit wekelijkse 
aanbod geeft hen de mogelijkheden om hun talenten te ontdekken, bewust te worden van zichzelf en met 
zelfvertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Naast ons wekelijkse aanbod op dinsdag avond en woensdag 
middag, organiseren wij ook regelmatig familieprojecten. Om zo als ouder(s) en kinderen, als gezin in een 
ontspannen sfeer met elkaar bezig te zijn. Door participatieprojecten met bewoners en vrijwilligers uit de 
omliggende wijken, wordt men uitgedaagd om elkaars cultuur te delen en wederzijds begrip te bevorderen. 
Zodat we met elkaar grenzen kunnen verleggen en bruggen kunnen bouwen. De projecteigenaren schrijven 
in hun verslag over 2018 onder meer: 

Wij kunnen op het azc in Nijmegen drie ruimtes gebruiken. Deze hebben wij ingericht naar behoefte Er is 
een speellokaal voor de jongere kinderen, een atelier/knutsel lokaal en een chillruimte voor spelletjes, lezen, 
stoeien e.d.  Door een vertrouwde en veilige omgeving te creëren voelen de kinderen zich welkom en wordt 
het een soort thuisplek waar ze kunnen genieten, plezier hebben en zichzelf kunnen zijn.  

Wij bieden altijd 1 of meer knutselactiviteiten aan. 
Het is niet verplicht om hier aan mee te doen maar 
wij stimuleren het wel. Wij vinden het belangrijk dat 
de kinderen hun creativiteit en vaardigheden hierin 
kunnen ontdekken en ontwikkelen. Maar ze mogen 
ook zelf kiezen wat ze willen doen aan knutsel- en 
spelactiviteiten.  

 

 
Begeleiding hierbij is wel essentieel en daar zorgen 
wij voor. Als ze zich meer en meer vertrouwd 
voelen bij De Kleurfabriek wordt het voor de 
kinderen ook steeds vanzelfsprekender om 
zelfstandig iets te doen.  

Bij mooi weer gaan we vaak naar buiten. Naar het 
dichtbijgelegen schoolplein voor de zandbak, naar 
het park, het bos of een speeltuin.  

 
In september zijn wij ook begonnen met een 
tieneravond. Dit is een mooie aanvulling op ons 
kinderaanbod en sluit beter aan op de behoeftes van 
deze tieners. 
 
Dat onze activiteiten in de vakanties doorgaan is erg 
belangrijk. De kinderen hebben dan geen school en 
wij zijn voor hen een vaste plek waar ze graag 
komen.  
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De klapper dit jaar was natuurlijk weer ons zomerkamp. 35 kinderen en tieners zijn er meegegaan. Met dit 
jaar een groep vaste vrijwilligers als begeleiding. En met een familiedag op de locatie van het zomerkamp. 
Dit heeft een extra dimensie aan het zomerkamp gegeven en zo werd het zomerkamp ook een beetje een 
familiekamp. Deze laatste dag van het zomerkamp met alle ouders en broertjes en zusjes erbij was zo 
ontzettend bijzonder en waardevol.  

WWvK heeft De Kleurfabriek in 2018 met € 2.200 gesteund.  

 

 
 
224 230 245 Droomdekentjes 
 

 
 

Al enkele jaren steunt WWvK vrijwilligers van de stichting De Regenboogboom die met veel inzet en liefde 
dekentjes maken voor zieke kinderen. 

WWvK heeft in 2018 € 550 bijgedragen in de materiaalkosten  
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226 Dekens en kussens voor kinderen in ziekenhuis in Willemstad Curaçao  
Op 5-2-19 ontvingen we een mail, waaruit we een deel citeren: 

Goedemorgen dr. Rob en WWVK-team, 

Allereerst nogmaals hartelijk dank voor de prachtige donatie van Stichting WWVK in 2018. Wij zijn er echt 
heel blij hiermee. 

De kussens zijn volop in gebruik op de hele afdeling, zowel op de KDB, Isolatie en de algemene zalen en de 
dekens stromen langzaam in gebruik. Voor de dekens waren we in afwachting van een logo en/of motief om 
op de dekens te laten printen zodat we ze niet kwijtraken. Het ziekenhuis heeft nl dezelfde dekens zowel in 
blauw al in een licht geel/beige. De wasserij neemt de dekens mee maar de kans is groot dat deze elders op 
andere afdeling in het ziekenhuis gaan belanden. We hebben naam print strookjes in Nederland laten 
kopen, deze gaan we op de kussenslopen laten naaien. Wordt deze week gedaan. Dus zoals u ziet zijn we 
bezig om op al het materiaal Kinderafdeling/ pediatrie te laten plaatsen. 

Op één foto ziet u de dag van ontvangst en opslaan van het 
materiaal. Op de foto van de kinderdagbehandeling ziet u 
een opgemaakt bed met een kind onder de dekens (het kind 
wilde niet op de foto). De ouders geven wel aan dat het 
prettig aanvoelt, lekker warm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank aan dr. Rob om de contacten te leggen. 

Ons allerbeste wensen met uw stichting en dat u vele andere 
kinderen blij kunt maken. 

Mvgr 

Vilma (Winky) Winklaar 
Hoofdverpleegkundige Pediatrie 

WWvK heeft € 3.781 steun verleend aan dit project 
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228 Onderwijs kansloze kinderen Bali 2018/2019 

 
 
Bijdrage WWvK aan de scholingskosten: € 2.300 
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229 vrijwilligerswerk Kenya 
De projecteigenaar schrijft: 

Tijdens ons verblijf in het mooie Mombassa in Kenya, hebben wij (Irene en 
Richard Bos) ons als vrijwilligers ingezet bij BeHoCa (Believe Hope And 
Care). Een project voor straatjongens 
uit Mombassa. Zij krijgen een veilige plek om te wonen en te slapen, eten, 
drinken, kleding en liefdevolle broodnodige aandacht. 
Ook gaan alle jongens, soms voor het eerst in hun leven, naar school. 
Op de vraag waar behoefte aan was, konden wij 80 meter tuinslang 
doneren, waardoor het mogelijk werd om de moestuin te kunnen besproeien 
en zo de groente en aardappels voor eigen gebruik te kunnen telen. 
Onderweg naar het tehuis werden 4 balen houtzaagsel aangeschaft voor in 
de kippenren, waar er 400 kippen worden gehouden. Als de kippen groot 
genoeg zijn, worden ze verkocht en met de opbrengst kunnen kosten 
worden betaald voor de jongens.  

Ook was het ijzeren toegangshek kapot. Dit is weer 
gelast. De jongens hebben het hek geschuurd en met 
de verf die wij hadden aangeschaft, is het hek 
voorzien van een mooie kleur (door de jongens 
uitgezocht).   

 
De jongens runnen dus zelf de kippenfarm, de 
moestuin, verkopen vruchtensap, koken zelf en doen 
het huishouden. 
Ook wassen zij hun kleding zelf, alleen was er grote 
behoefte aan een grote wasplaats. Wij hebben zand, 
stenen, cement, afvoeren, kranen etc. aangeschaft, 
zodat er een mooie en goed bruikbare plaats ontstaat 
waar de jongens hun eigen kleding kunnen wassen. 
Al deze skills helpen bij het uitgroeien naar 
volwassenheid. 
Dank aan stichting WWvK voor de financiële 
toekenning, waardoor het mogelijk werd om 
duurzame goederen aan te schaffen om deze jongens 
te kunnen helpen. 

WWvK heeft dit project gesteund met € 370. 
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231 Muziekinstrumenten SOS Kinderdorp Kakiri Uganda 
 

Begin 2018 vertrokken Maarten en Carolien van de 
stichting Ubuntu voor acht maanden naar Oeganda 
waar ze zijn gaan wonen en werken in een SOS 
Kinderdorp (in Kakiri). Aan dit project en de 
ondersteuning door WWvK is in het bestuursverslag 
2017 ruim aandacht besteed (project 223 Sport en spel 
SOS Kinderdorp Kakiri Uganda, pagina 22 en 23). 

Maarten en Carolien wilden graag het muziekonderwijs 
in het dorp verbeteren en schreven daar o.a. over: 
 

 

 

 

Muziek verbindt en verbreedt je horizon. Muziek draagt bij aan je cognitieve, sociaal-emotionele en 
creatieve ontwikkeling, zeker bij kinderen. 
Voor de, vaak getraumatiseerde, kinderen van SOS-kinderdorpen kan muziek positief bijdragen aan de 
ontwikkeling van deze kinderen. Samen muziek maken zorgt ervoor dat ze het gevoel krijgen ergens 
onderdeel van uit te maken en samen optreden zorgt ervoor dat zij meer zelfvertrouwen krijgen. 
 

 
 
Maar, op basisscholen in Oeganda zijn muzieklessen allesbehalve vanzelfsprekend. Als er al iets gedaan 
wordt met muziek dan gebeurt dat meestal in de vorm van losse projecten met bijvoorbeeld trommels en 
zang, veelal verzorgd door de leerkracht zelf. Uiteraard geweldig om tribale zang en klank aan de kinderen 
mee te geven, echter voor het tot stand brengen van echte muzikale ontwikkeling is dit onvoldoende. Daar is 
iets meer dan alleen trommels voor nodig, alsmede een langere leerlijn. 

WWvK heeft de aankoop van muziekinstrumenten met € 1.500 gesteund. 
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232 muziekproject AZC Hoogeveen 
De projecteigenaar schrijft in haar aanvraag: 

In AZC Hoogeveen hebben we 3 
modaliteiten: 130 kinderen 
(regulier), 48 alleengaande jongeren 
(15-18 jaar) en volwassenen.  

Vluchtelingen hebben het niet 
gemakkelijk en zijn snel geneigd in 
een depressie te raken. We bieden 
daarom activiteiten aan om iedereen 
in beweging te krijgen. 

Het project wat ik voor ogen heb is, 
om een theaterstuk te 
schrijven/maken en uit te voeren met 
alle leeftijden. 

We schakelen hiervoor de culturele 
organisatie “Scala” in. We worden 
dan gesteund door docenten muziek, 
drama, dans en kunst. De bedoeling 
is, om de alleengaande jongeren het 
kunstdeel uit te laten voeren, de 
kinderen dans en muziek/zang en 
de volwassenen het schrijven van de 
tekst. 

Het wordt dan breed gedragen en 
verbinden we oud en jong en. 

De muziek, drama, dans en kunst wordt met elkaar verweven en gerepeteerd en uiteindelijk willen 
we dit gaan uitvoeren. 

De Theatervoorstelling is op 20 december 2018 uitgevoerd, WWvK heeft dit project gesteund met € 750. 
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234 ondersteuning kinderen in Haarlem, die niet op vakantie kunnen 
In de aanvraag en de verantwoording staat o.m.:  

Naar voorbeeld van een project, opgezet 
door de diaconieën in Utrecht is er gezocht 
naar mogelijkheden om kinderen in de wijk 
Haarlem-Schalkwijk, die helemaal niet met 
vakantie kunnen, een rugzakje te geven met 
genoeg speelgoed om de 6 weken 
zomervakantie door te komen.  

 
Op de eerste vakantiedag, 23 juli 2018, zijn de rugzakjes 
uitgereikt aan 40 kinderen. Daarnaast is onderhandeld met 
de speeltuin in de wijk over een 10-strippenkaart voor de 
speeltuin voor elk kind, en met de ijssalon in de buurt van de 
speeltuin voor een 5-strippenkaart voor een ijsje.  
De uitreiking was feestelijk met een glas limonade en wat 
lekkers. Er was een poppenspeelster ingehuurd die een 
prachtig avontuur van Jan Klaassen en Katrijn opvoerde. De 
kinderen zijn overgelukkig naar huis gegaan! 

 

Ondersteuning WWvK: € 520. 
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235 Les Oiseaux Bleus Zomerkamp  
WWvK steunt al vele jaren het jaarlijkse zomerkamp in Tunesië voor kinderen met een geestelijke en 
lichamelijke beperking, dat wordt georganiseerd door de stichting Les Oiseaux Bleus (lesoiseauxbleus.org). 
Een van de vrijwilligers van het zomerkamp 2018 is Ting Wang, afkomstig uit China en wonend in Duitsland. 
Zij schrijft in haar verslag o.a., dat zij problemen verwachtte ook omdat ze geen Nederlands en geen Frans 
spreekt en vervolgt:  

Met deze zorgen maar ook met veel 
enthousiasme landden wij met de groep in 
Tunesië.  Mijn eerste indrukken zorgden al 
voor opluchting. Misschien waren mijn 
zorgen toch niet zo problematisch als ik 
eerder had gedacht. 

 

 

Ik herinner me toen we uit het vliegtuig stapten, met een zomerse lucht en 35 graden Celsius, hoe de zomers 
thuis in China aanvoelen. Eenmaal in de bus, met op de achtergrond de woestijn die nooit leek op te houden, 
realiseerde ik me dat we toch echt in Tunesië waren. Nu begon het echte werk. Ik kreeg veel nieuwe 
indrukken tijdens de eerste dagen in Hammamet. Alle vrijwilligers gingen meteen aan de slag. De meesten 
kenden elkaar al. Het leek erop dat iedereen nieuwsgierig was naar mijn Chinese achtergrond. Les Oiseaux 
Bleus heeft een Nederlands – Tunesische achtergrond en ik was de eerste Chinese vrijwilliger. Verrast waren 
we dat we echter zoveel gemeenschappelijk cultuur hebben terwijl we dachten dat er zoveel verschillen 
waren.  

 
Ik heb me gelukkig nooit een buitenstaander 
gevoeld. Dit heeft alles te maken met het 
internationale karakter van het zomerkamp. 
Ook de Nederlandse vrijwilligers vonden het 
ongemakkelijk wanneer er bijvoorbeeld 
alleen in Arabisch werd gesproken. Er werd 
daarom afgesproken om tijdens de 
dagelijkse vergaderingen alleen in het Engels 
te praten zodat iedereen elkaar kon 
verstaan. Op die momenten voelde ik met 
niet als een buitenstaander maar juist als een 
verbinder van verschillende culturen. 

Ook het werken zelf ging beter dan gedacht. Ik kreeg veel hulp van alle andere vrijwilligers. Lobna en Salwa, 
de kinderen waar ik voor zorgde, waren makkelijker om voor te zorgen dan ik van tevoren had gedacht. 
Ongelofelijk hoe snel we een band hadden opgebouwd zelfs terwijl we bijna niet met elkaar konden praten. 
Ik realiseerde me toen wat het belangrijkste is als je werkt met meervoudig gehandicapte kinderen. Het gaat 
erom dat je een groot hart hebt en voor ze klaar staat wanneer ze het nodig hebben. 
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Gelukkig bleek de taal ook geen barrière te zijn. De meeste vrijwilligers spraken Engels en anders waren er 
altijd mensen bereid om te vertalen.  

 
Alles bij elkaar heb ik het zomerkamp als zeer positief ervaren. Ik heb ook erg genoten van de gesprekken 
met de andere vrijwilligers. Jonge mensen die met elkaar verhalen delen over hoe ze opgroeien, de 
levenskeuzes die ze maken en de zorgen over de toekomst zonder dat culturele verschillen hier een rol in 
speelden. Dit zomerkamp mij heeft ook geholpen met mijn eigen vooroordelen. De Tunesische cultuur is 
bijvoorbeeld erg modern en Europees georiënteerd, vol met vriendelijke en warme mensen. Zo anders dan 
het beeld dat ik had van conservatieve moslimlanden. Ook kwam ik tot de ontdekking dat mensen met 
beperkingen dezelfde behoeften hebben als andere mensen op sociaal en emotioneel gebied. Mijn 
ervaringen met het werken in deze internationale omgeving doet mij denken aan Chinees gezegde: “Zoek 
naar gelijkheden en aanvaard de verschillen”. Dit heeft dit zomerkamp erg goed gewerkt. 

De volledige tekst van het verslag van Ting Wang staat op WWvK.nl zoek op “235”. 

WWvK heeft van de kosten van het zomerkamp 2018 € 6.000 voor haar rekening genomen en de kosten 
van kleding en schoenen voor de kinderen ad € 1.151 betaald. 
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238 Keep Care Rwanda tienermoeders 
Keep Care heeft o.a. als doelstelling jonge ongehuwde moeders een kans te geven om een gezonde toekomst 
op te bouwen. Dit doen zij door het geven van: seksuele voorlichting, gezondheidsvoorlichting, 
opvoedingsondersteuning, onderwijs. Zij willen deze tienermoeders een toekomst bieden door in eigen 
behoeften te kunnen voorzien. 

De vorige groep (door WWvK gesteund in 2016) heeft een opleiding gedaan om binnen de landbouw werk 
te vinden. Hiervoor is het project varkenshouderij gestart met daarnaast voorlichting en begeleiding in hun 
persoonlijke situatie. Dit project is zeer succesvol en loopt nog steeds. 

 

Nu start Keep Care met een nieuwe groep ongehuwde tienermoeders met als doel hen ook de voorlichting en 
begeleiding in hun persoonlijke situatie zoals in het eerste project geven. Ook krijgen zij een 
beroepsopleiding om als naaister of kapster aan het werkt te gaan. Naast de opleiding wordt de moeders 
dagopvang voor hun kinderen aangeboden. Na de opleiding zullen de tienermoeders worden ondersteund 
om een coöperatie te beginnen. 
 
Het project wordt eind 2019 afgerond; WWvK draagt € 10.322 aan de kosten van het project. 

  

https://www.wwvk.nl/projecten/projecten-2016/183-keep-girls-safe


 

 

 Bestuursverslag 2018 WereldWijd voor Kinderen 21 van 47 

240 Speeltoestel voor gezinshuis De Rots 
De organisatie Driestroom ondersteunt mensen met en zonder beperking bij het realiseren van alledaags 
geluk.  

Ieder mens heeft een rots nodig, 
Een veilige plek in je bestaan. 
Waar je mag zijn zoals je bent, 
Je jezelf mag laten gaan. 
Waar je veilig kunt groeien, 
Een rots die je sterk doet staan. 

Driestroomhuis De Rots is een gezinshuis voor kinderen, die niet thuis kunnen wonen en veel extra 
begeleiding nodig hebben. Deze kinderen hebben hechtingsproblemen, trauma’s en zijn sociaal zwak. Ze 
hebben behoefte om te kunnen spelen, alleen of samen, maar dat gaat vaak moeizaam. Driestroomhuis De 
Rots begeleidt ze hierin. 
Deze kinderen hebben veel ruimte nodig om zo min mogelijk prikkels te krijgen. Ze kunnen zo in hun eigen 
tempo ontwikkelen en groeien. Het speeltoestel met onder andere een mandschommel is met zorg uitgezocht 
en biedt veel mogelijkheden. Zo kunnen de kinderen er samen spelen, maar ook één beneden en een ander 
boven. Er is dan wel nabijheid, maar minder risico op agressie en conflicten. 

 

Het gekozen speeltoestel wordt in de loop van 2019 geplaatst en zal worden gebruikt door zes kinderen in 
de leeftijd van 2 t/m 10 jaar. Drie van deze kinderen zijn opgenomen kinderen. Dit aantal zal de komende 
jaren uitgebreid gaan worden. 

WWvK betaalt de aanschaf van het speeltoestel ad € 1.585. 
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241 Care4SriLanka uniformen, leermiddelen Rainbowschool 2019 
De projecteigenaren schrijven ons: 

Vanuit Sri Lanka willen we u graag een impressie geven over onze peuterschool “Rainbow”.  

In september 2010 zijn we gestart met de bouw van een peuterschool in ons dorp Maha Induruwa in het 
zuidwesten van Sri Lanka. 

En in januari 2011 konden we 50 kleuters in de 
leeftijd van 3-6 jaar verwelkomen! 

De bouw en inrichting werden geheel gefinancierd 
door de stichting WereldWijd voor Kinderen en 
inmiddels ondersteunt deze stichting al voor het 9e 
jaar deze peuterschool met alle benodigde 
leermiddelen, speelgoed, het totale onderhoud van 
het gebouw, buitenspeeltoestellen, uniformen (hier 
in Sri Lanka verplicht gesteld door de overheid), 
schooltassen en-schoenen en niet te vergeten de 
salarissen van de volledig opgeleide leraressen. 

Wij wonen in een omgeving van voornamelijk rijst-en kaneelplantages en er wonen hier vooral de arbeiders 
met een laag inkomen dus betekent deze school een enorme vooruitgang in ons dorp! 

Inmiddels staat onze school wijd en zijd bekend door de goede educatieve ontwikkeling die geboden wordt 
en stijgen we ver boven andere peuterscholen uit doordat ouders daar zelf voor alle leermiddelen moeten 
zorgen en bij ons hebben alle kinderen gelijke kansen en mogelijkheden doordat we geen onderscheid 
maken tussen inkomensverschillen van de kleuters. 

We hebben zelf regelmatig contact met de leraressen en omdat de school slechts 50m van ons huis ligt, 
kunnen we er vaak even een kijkje nemen en is 
het altijd een feest als we merken hoe blij de 
kinderen èn de ouders zijn. 

Op de foto’s kunt u zien dat de kinderen hun 
schooltas kregen tijdens een feestelijke 
gebeurtenis en ook de nieuwe aanschaf van 
enkele speel en-leermaterialen. 

En vanochtend (06-02-19) hebben we de 
nieuwe uniformen kunnen overhandigen, waar 
zowel de kinderen als de ouders heel trots op 
zijn, want een schooluniform is van groot 
belang hier in Sri Lanka.” 

WWvK steunt dit project met € 1.750 
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242 Schoenendoosactie eerste jeugdkring Gemeenschap Dordrecht Apostolisch Genootschap 
WWvK is gevraagd de verzendkosten van dertig schoenendozen met kadootjes voor kinderen in 
ontwikkelingslanden voor haar rekening te nemen. (Zie website Edukans.) 

 

Het bestuur van WWvK heeft aan de kinderen in Dordrecht geschreven: 

We hebben jullie aanvraag voor financiële ondersteuning bij het verzenden van schoenendozen 
voor de Edukans actie 2018 ontvangen. We hebben het in ons bestuur besproken. We dragen jullie 
actie een warm hart toe, geweldig dat jullie je willen inzetten voor andere kinderen. Het is voor ons 
echter niet gebruikelijk om dit te ondersteunen. We krijgen veel vragen voor hulp en moeten daarom 
soms keuzes maken. Die maken we in de volgorde: nodig-nuttig-aangenaam. De verzending is geen 
noodprobleem, maar we hebben besloten het voor deze ene keer toch te ondersteunen. Als tip aan 
jullie voor de volgende keer: zet er een potje naast voor de verzendkosten! 

En dat hebben de kinderen gedaan, zodat WWvK slechts € 102 aan de verzendkosten heeft hoeven 
bijdragen. 
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243 Habitat for Humanity, woningbouw Malawi 
Voor de vijfde keer gaat de projecteigenaar met steun van WWvK en onder regie van Habitat for Humanity 
helpen met het bouwen van huizen in ontwikkelingslanden, ditmaal in Malawi van 8 t/m 17 maart 2019. Hij 
schrijft in zijn aanvraag onder meer: 

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 gezinnen die leven in een geïmproviseerd 
onderkomen, met een lekkend dak, en muren waar het dwars doorheen waait, zonder sanitaire 
voorzieningen. De gezinsleden 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. 

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. Het initiatief om 
een huis te bouwen ligt bij de gezinnen zelf en zij zijn er zelf verantwoordelijk voor. 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 zoals ik is van groot belang. De gezamenlijke inspanningen houden de kostprijs laag 
en vergroten het gevoel van eigenwaarde en onderlinge verbondenheid van alle deelnemers.  
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Een eenvoudig maar solide huis beschermt de ouders en kinderen tegen weersinvloeden, biedt veiligheid, 
verbeterde hygiënische omstandigheden en het helpt hen om op eigen kracht uit de armoede te komen. 

Dit keer een project in Malawi, Afrika. 

Malawi is een van de armste landen van de wereld.  

De inwoners moeten leven van een inkomen dat maar net genoeg is om te overleven en meer dan de helft 
leeft van een inkomen onder de armoedegrens. Habitat richt het zich in Malawi specifiek op weeskinderen en 
kwetsbare kinderen en hun zorgverleners. Onder andere een groot aantal besmettingen met HIV/AIDS heeft 
er in Malawi toe geleid dat er 1,5 miljoen kinderen wees zijn geworden. 

De gemiddelde grootte van een Habitathuis is 35 vierkante meter. De woningen zijn eenvoudig maar van 
hoge kwaliteit, met aparte slaap-, kook- en leefruimte. Het ontwerp is zodanig dat huiseigenaren de optie 
hebben om in de toekomst het huis verder uit te breiden.  

Wat mij vooral is bijgebleven van de projecten waaraan ik mee heb morgen werken, is het gevoel van 
voldoening wat je krijgt als je écht een wezenlijke bijdrage hebt kunnen leveren aan de toekomst van tot dan 
toe kansarme kinderen.” 

WWvK neemt € 2.100 van de bouwkosten voor haar rekening. 
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244 Matamba weeskinderen 2019 
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. De voorzitter schrijft: 

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 
waren er 27 weeskinderen en in 
2018 28. 

De kinderen krijgen allemaal 
uniformpjes en gaan 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. 

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 mede 
coördinator van het projecten fr. Albert. De weeskinderen en hun voogden zijn op de hoogte van juridische 
zaken. Elk jaar gaan er enkele bestuursleden naar Matamba en worden alle kinderen bezocht. 

WWvK steunt Matamba al een reeks van jaren en betaalt in 2019 de variabele kosten van 20 weeskinderen 
tot maximaal € 10.000. 
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246 ondersteuning Play Together Grow Together 2019 
Het project “Play Together Grow 
Together” van de Grootbos 
Foundation in Gansbaai Zuid-
Afrika biedt naschoolse opvang 
met sport, spel en educatie met 
het doel de integratie tussen de 
verschillende rassen te 
bevorderen.  

WWvK draagt, net als 
voorgaande jaren met € 3.100 bij 
in de kosten van coaches. 

Begin 2019 ontvingen wij een 
uitgebreide mail van de Grootbos 
Foundation met onderstaande 
foto. De mail kunt u teruglezen op 
wwvk.nl, zoek op “246”. 
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28 van 47 Bestuursverslag 2018 WereldWijd voor Kinderen 

247 248 Stichting Kinderfonds MAMAS 

WWvK heeft in 2018 besloten een tweetal projecten van de Stichting Kinderfonds MAMAS gedurende 
drie jaar (2019-2021) te steunen met € 10.000 per project per jaar. De verdere uitwerking van deze 
afspraak vindt in 2019 plaats en zal in het bestuursverslag van 2019 verantwoord worden. In de 
jaarrekening 2018 is € 60.000 voor deze projecten gereserveerd. 
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Ambassadeurs 

Over het hele land verspreid zijn vrijwilligers als ambassadeur voor WWvK actief: in 2018 bestond het team 
uit negen ambassadeurs verspreid over zeven districten. 

De districten Harderwijk en Schiedam worden elk vertegenwoordigd door twee ambassadeurs. De districten 
Heemskerk, Amstelveen, Leiden, Eindhoven en Almelo hebben elk één ambassadeur. In het district 
Hoogeveen is een vacature. Deze wordt tijdelijk ingevuld door de ambassadeur van Almelo.  

Onze ambitie dit jaar was de betrokkenheid van de ambassadeurs bij de projecten te vergroten. 

Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld “van aanvraag tot evaluatie project en monitoring”. Om de 
mogelijkheden van WWvK meer bekendheid te geven bezoeken de ambassadeurs gemeenschappen en 
leggen zo kontakten. Ze geven informatie in gemeenschappen en verbinden de plaatselijke initiatieven met 
een landelijke visie en ondersteunen waar het gaat om wegwijs maken naar WWvK. 

Zij vertegenwoordigen WWvK bij sponsorbijeenkomsten en benefietconcerten en hebben de beschikking 
over visitekaartjes, leaflets, banners en vlaggen. 

De ambassadeurs worden door het bestuur per project geïnformeerd over de toegekende aanvragen. 
Halverwege de looptijd van het project nemen de ambassadeurs contact op met de projecteigenaar of 
bezoeken het project. 

Eén van onze ambities is om een contactpersoon per gemeenschap te hebben ter ondersteuning van de 
ambassadeurs. Dit is nog niet gerealiseerd en blijft onder de aandacht. 

Om de bekendheid van de ambassadeurs te vergroten is er voor elke gemeenschap een poster gemaakt 
waarop de ambassadeur in het betreffende district zich voorstelt. Iedere ambassadeur heeft een eigen 
emailadres en deze adressen staan ook op de website van WWvK vermeld. Tevens staat er op de website 
actuele informatie betreffende de ambassadeurs. 

Eén van de bestuursleden heeft “contacten met ambassadeurs” in haar portefeuille.  

Ook dit jaar waren er vier samenkomsten met de 
ambassadeurs, waarvan één vergadering met het voltallige 
bestuur. Daarnaast is er uiteraard overleg via mail of 
telefonisch. 

De landelijke WWvK dag was op 28 oktober op drie 
locaties: Hoogeveen, Nijmegen en Rotterdam Zuid. Deze 
dag is georganiseerd door de ambassadeurs in afstemming 
met het bestuur van WWvK. Op elke locatie waren 
ambassadeurs en bestuursleden aanwezig. 

Doelen van deze dag: 

 ontmoeten en van elkaar leren: voor Projecteigenaren, 
donateurs, ambassadeurs, bestuursleden en andere 
belangstellenden. 
 Bekendheid ambassadeurs vergroten. 
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Op twee locaties was er 
een middagprogramma 
met inloop met koffie en 
thee, een inleiding door 
een lid van het bestuur, 
presentaties van projecten 
door projecteigenaren en 
voorstellen van de 
ambassadeur(s), dit alles 
afgewisseld met muziek van 
de kinderkoor-CD of een 
jeugdkoor. 

We sloten af met een 
projectenmarkt en een 
drankje en een hapje. 

In Nijmegen hebben de kinderen van het plaatselijke asielzoekerscentrum de hapjes verzorgd. In Rotterdam 
waren ook “bikers” (deelnemers van de eerder dit jaar gehouden sponsortocht met motoren) aanwezig. 

In Hoogeveen is de WWvK dag in een themadienst geïntegreerd. Tijdens en aansluitend aan de eredienst 
hebben drie projecteigenaren een korte presentatie over hun project gegeven. Daarna was er een WWvK 
projectenmarkt. 

Het doel van de WWvK dag werd op alle locaties gerealiseerd; voor het realiseren van een grotere opkomst 
is de combinatie thema-eredienst en WWvK dag de beste formule gebleken. 
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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 neemt het bestuur van het 
Apostolisch Genootschap jaarlijks een besluit omtrent 
het al dan niet verlenen van een bijdrage en de grootte 
daarvan. In een vergadering op 25 oktober 2018 heeft 
de Raad van Toezicht namens het bestuur van het 
Apostolisch Genootschap een bijdrage voor 2019 van 
€ 65.000 toegezegd.  

Donaties en legaten 
Een constante bron van inkomsten wordt gevormd door de 350 (2017: 359) donateurs die een machtiging 
hebben afgegeven om periodiek een bedrag van hun rekening te incasseren en de ca. 25 (2017 ca 25) die 
dit via een periodieke overboeking geregeld hebben. Het aantal vaste donateurs is in 2018 ongeveer gelijk 
gebleven, het totaal van de donaties uit deze groep bedraagt € 32.978 (2017: € 31.603). 

Het bedrag aan eenmalige giften exclusief legaten is in 2018 gestegen met 32% tot € 13.332 (2017: 
€ 10.135). Aan legaten werd € 0 (2017: € 41.528) ontvangen.  

Sponsoractiviteiten 
Veel leden van het Apostolisch Genootschap organiseren activiteiten en schenken de opbrengsten aan 
WWvK.  Dan gaat het om concerten, jubilea, verjaardagen, markten, veilingen, sportwedstrijden etentjes, 
etc. Door deze activiteiten ontving WWvK € 18.309 (2017: € 14.498). 

Het totaal van de baten uit eigen fondsenwerving is gedaald tot € 65.329 (2017: € 98.878), een daling 
van 34%. 

Alle gulle gevers: hartelijk dank!  
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Toekomst 

Eerder meldde ik al in het voorwoord dat er een start is gemaakt op het gebied van samenwerking met 
Stichting Kinderfonds MAMAS om de slagkracht van het “goede geld” te vergroten. 

Verder wordt er door het Apostolisch Genootschap in nauwe samenwerking met WWvK onderzocht of het 
mogelijk is om bij ontwikkelingen van maatschappelijke betekenis betrokken te zijn en WereldWijd voor 
Kinderen de springplank te laten zijn bij het verwezenlijken hiervan door hulp aan kinderen in de breedste 
zin van het woord. Onderdeel van dit onderzoek is ook de mogelijkheden voor verdere professionalisering 
van WWvK in kaart te brengen. Een proces dat gekenmerkt wordt door zorgvuldig te nemen stappen, dat 
naar verwachting medio 2019 afgerond kan worden.  
Het zal op beide organisaties zeker een positieve impact hebben. Zoveel is zeker, maar het is ook een 
onomkeerbaar proces, waar zorgvuldigheid bij betracht moet worden. 

2019 zal zoals u van ons gewend bent, in de eerste plaats in het teken staan van goed blijven zorgen voor 
onze kinderen, waar-en-hoe-dan-ook-maar-mogelijk. Uw gulle, stil makende giften blijven hiervoor 
aangewend. Uw vertrouwen sterkt ons de dingen te doen die gedaan moeten worden binnen de gestelde 
financiële limiet. Graag willen we dit continueren en we rekenen op uw hulp, zoals we dat in het verleden 
ook altijd hebben kunnen doen. Uw hulp maakt continuïteit en duurzaamheid mogelijk! Dank daarvoor! 

Er is nog veel te doen waar ‘t het leed verzachten van kinderen betreft. Wij voelen dan ook de drang als 
bestuur ons niet te laten afleiden door de hoeveelheid gewenste hulp maar willen daar waar het kan hoe dan 
ook een daad tegenoverstellen! Uw steun en hulp zijn daarbij onontbeerlijk. 

Samen gaan we vol vertrouwen 2019 in, met uw hulp als gevoelde steun en inspiratie! Samen zijn we sterk 
en blijven we ons inzetten voor “ons kind” ver weg en dichtbij!  

U dankend voor het in ons gestelde vertrouwen, 

Met een hartelijke groet, namens het bestuur, 

Carlo Barendregt 
Voorzitter WWvK 

“Een toekomst voor elk kind” 
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Organisatie 

Statuten 
De statuten van de stichting zijn op 31 december 2018 gewijzigd; de gewijzigde tekst staat op wwvk.nl 

Bestuur 
Het bestuur van WWvK vergadert eenmaal per maand. 

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

Eind 2018 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 - Communicatie    Harry Roos (Baarn) 
Secretariaat     Markku Willems a.i.  (Zoetermeer) 

Alle bestuursleden zijn voor onbepaalde tijd benoemd. 

Mevrouw Lotte van der Molen Kuipers kon haar drukke maatschappelijke werkkring niet langer combineren 
met haar werkzaamheden als bestuurder van WWvK en is op 18 juni 2018 afgetreden. De hierdoor 
ontstane vacature is nog niet vervuld. 

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), overleden 7 januari 2019 
Arthur Douglas (Assen) 

Kascommissie 
Johan van Meenen (Amsterdam), overleden 7 januari 2019 
Ronnie Tsuï (Amsterdam) 

Raad van Toezicht 
Hans Leeflang, voorzitter 
Monique van Strien-van Milaan, secretaris 
 
Bij de statutenwijziging van 31 december 2018 is het aantal leden van de Raad van Toezicht gesteld op vijf, 
de drie vacatures waren op 15 maart 2019 nog niet vervuld. 

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

De andere functies van het bestuur en de Raad van Toezicht staan op de website. 
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Klachtenfunctionaris Gert Jan Jansen 
In 2018 zijn geen (2017: geen) klachten door de klachtenfunctionaris in behandeling genomen. 

Ambassadeurs (naar de situatie per 15 maart 2019) 
Richard Bos  
Anton Bosch 
Hans Croese 
Hennie Haarman 
Bep de Jonge 
Mirjam de Jonge  
Marcel Koops 
Henk Schepers 
Marcel van Wijk 

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 

Samenstelling Raad van Advies: 
Arthur Douglas 
Ton van der Hulst 
Johan van Meenen 

In de laatste maanden van het verslagjaar openbaarde zich bij Johan van Meenen een ernstige ziekte 
waaraan hij op 7 januari 2019 aan is overleden. De Raad zal zijn deskundige inbreng en vriendschap sterk 
missen! 

Overleg en informatie: 
In het verslagjaar heeft de Raad driemaal (t.w. 7 februari, 29 augustus en 13 oktober) regulier overleg 
gevoerd met het Bestuur. 
Daarnaast kwam de Raad éénmaal bijeen. Overig overleg vond telefonisch dan wel per e-mail plaats. 

Daarnaast heeft de Raad inzicht in de vastgestelde bestuur-verslagen en in het maandelijkse overzicht van 
projecten. 

Gespreksonderwerpen 
In het verslagjaar zijn er een aantal onderwerpen met het bestuur besproken zoals: 

 Wijziging statuten WWvK 
 Profielschets lid Raad van Advies 
 Rooster van aftreden 

De Raad heeft haar advies over deze onderwerpen kenbaar gemaakt zoals in de verslagen is verwoord. 

In het 2e gedeelte van het verslagjaar is tevens overlegd over de ontwikkeling en toekomst van WWvK in het 
kader van de maatschappelijke betrokkenheid van het Apostolisch Genootschap en de rol van WWvK 
daarin. De Raad heeft in deze de functie van klankbord gehad en zal dit in 2019 voortzetten. 

De Raad van Advies, 

Arthur Douglas 
Ton van der Hulst 
 

Maart 2019 
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Verslag van de Raad van Toezicht 

‘Kinderen kijken ons aan’. Bij ons werk als Raad van Toezicht worden wij steeds weer geraakt door de 
kinderen, die concreet gesteund worden in hun ontwikkeling. Door het ook financieel steunen van talloze 
vrijwilligers draagt de stichting WereldWijd voor Kinderen bij aan een menswaardige wereld. Ook dit jaar 
hebben we naar het jaarplan (inclusief begroting) van het bestuur van WWvK gekeken en naar de 
verantwoording achteraf. Om de kansen, die er nog liggen in de samenwerking, praktisch en inhoudelijk, 
tussen het Genootschap en WWvK hebben we met het bestuur van WWvK in 2018 extern advies gezocht 
voor een ook in de toekomst volhoudbare koers van WWvK. Voorjaar 2019 hopen we kennis te nemen van 
dat advies en in overleg keuzes te maken.  

Binnen het Apostolisch Genootschap is het een lange en goede traditie, dat de kinderen met kerst een 
bijzonder persoonlijk cadeau ontvangen. Het afgelopen jaar hebben we bij het zoeken naar mogelijkheden 
om kinderen die een extra zetje kunnen gebruiken, ook een cadeau te geven, WWvK om advies gevraagd. 
Het Genootschap heeft gekozen voor ‘Kleurfabriek Nijmegen’ en ‘Little Super Heroes’ (Zuid-Afrika); twee 
projecten die door WWvK van harte worden gesupporterd. Zo concreet samen optrekken smaakt wat ons 
betreft naar meer. 

Monique van Strien 
Hans Leeflang 

3 maart 2019 
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JAARREKENING 

Balans 
 
Balans per:       
  31 december 2018  31 december 2017 

In €       

ACTIVA       
       
Vorderingen       
Overlopende activa (2) 686   1.096  
Debiteuren (3)  107   78  
   793   1.174 
Liquide middelen       
ING zakelijke girorekening 12.827   3.614  
ING rente rekening (4) 111.000   125.000  
   123.827   128.614 

       
   124.621   129.788 

       
       
PASSIVA       
       
Reserves       
Continuïteitsreserve (7)  5.000   5.000  
Bestemmingsreserve Sint Maarten (7) 0   10.000  
Bestemmingsreserves doelbesteding (7) 39.806   79.067  
   44.806   94.067 

       
Langlopende schulden      
Aangegane verplichtingen (8)  40.000   0 

       
Kortlopende schulden      
Aangegane verplichtingen (8) 34.815   34.121  
Nog te betalen bedragen (9) 5.000   1.600  
   39.815   35.721 

       
   124.621   129.788 
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Staat van Baten en Lasten 

   Begroot    Begroot 

In € 2018  2018*  2017  2019* 

BATEN        
Baten uit eigen fondsenwerving        
Ontvangen giften en donaties regulier 32.978  32.000  31.603  32.000 
Ontvangen giften eenmalig  13.332  18.000  51.663  8.000 
Ontvangen giften (participatie Apostolisch 
Genootschap) 710    1.114   
Ontvangen sponsorgelden e.d. 18.309  15.000  14.498  15.000 
Bijdrage Apostolisch Genootschap   p.m.    65.000 
Subtotaal ontvangen giften 65.329  65.000  98.878  120.000 
Totaal baten 65.329  65.000  98.878  120.000 

        
LASTEN        
        
Besteed aan de doelstelling        
Toegekend aan langlopende projecten (pijler 1) 60.000  60.000  43.207   
Toegekend aan kortlopende projecten (pijler 2) 48.082  50.000  29.518   
Subtotaal  108.082  110.000  72.725  110.000 
Af: niet bestede toekenningen voorgaande jaren 2.436    25.570   
Subtotaal besteed aan de doelstelling 105.646  110.000  47.155  110.000 

        
Kosten eigen fondsenwerving 1.025  3.000  792  2.200 
Subtotaal kosten eigen fondsenwerving 1.025  3.000  792  2.200 

        
Kosten beheer/administratie         
Algemene kosten incl. assuranties 3.969  8.100  2.187  5.500 
Administratie- en Accountantskosten 3.574  1.900  1.774  3.000 
Dienstverleningsovereenkomst Apostolisch 
Genootschap     -250   
Subtotaal kosten beheer en administratie 7.543  10.000  3.711  8.500 

        
Totaal lasten 114.214  123.000  51.658  120.700 

        
Saldo van baten en lasten -48.885  -58.000  47.220  -700 
        
Bankkosten -431  -450  -326  -450 
Rente-inkomsten 55  100  103  50 
Saldo financiële baten en lasten -376  -350  -223  -400 

        
Exploitatiesaldo -49.261  -58.350  46.997  -1.100 

        
Bestemming van het exploitatiesaldo:        
Bestemmingsreserve Sint Maarten -10.000    10.000   
Bestemmingsreserves doelbesteding -39.261    36.997   
 -49.261    46.997   
        
*de begrotingen 2019 en 2018 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 en van rechtspersonen met een doelstelling waarvan het 
bestuur oordeelt dat deze past bij de doelstelling van de stichting, waarbij de ondersteuning is gericht op een 
specifiek project van die rechtspersoon. Het ondersteunen van rechtspersonen zonder betrokkenheid van 
lidmaten van het Apostolisch Genootschap is mogelijk geworden door wijziging van de statuten op 31 
december 2018. 

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.  
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 € 5.000. 

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. 

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 en heeft toegezegd de bestemmingsreserve doelbesteding in 2019 te versterken met een 
bedrag van € 65.000. 
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Besluit bestemming van het resultaat. 
Het bestuur heeft met instemming van de Raad van Toezicht besloten van het negatieve exploitatiesaldo over 
2018 ad € 49.261 een bedrag van € 39.261 in mindering te brengen op de bestemmingsreserves 
doelbesteding en € 10.000 op de bestemmingsreserve Sint Maarten.  

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 2018 
(2) De overlopende activa betreffen vooruitbetaalde assurantiepremie, automatiseringskosten en te ontvangen 
rente  
(3) De debiteuren betreffen vorderingen 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 31-12-2017 5.000 10.000 79.067 94.067    
Exploitatie 2018   -10.000 -39.261 -49.261    
Saldo 31-12-2018 5.000 0 39.806 44.806    
 

(8) De aangegane verplichtingen betreffen toegezegde projectondersteuningen die in 2019 (kortlopend) of 
2020 of later (langlopend) zullen worden betaald. De specificatie van deze verplichtingen is vermeld op de 
“Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2018” onder de kop “Bijdragen en verplichtingen projecten 
2018". 
(9) De nog te betalen bedragen betreffen accountantskosten, notariskosten en kosten eigen fondsenwerving. 

Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2018 
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 € 0 (2017 € 41.528) begrepen. 
De “ontvangen giften (participatie Apostolisch Genootschap)” betreffen ontvangsten van een verbonden 
organisatie zonder winstoogmerk. 

In de ontvangen sponsorgelden is € 0 (2017: € 18) begrepen uit hoofde van verkoop van materialen. 

Kosten eigen fondsenwerving 
De kosten eigen fondsenwerving betreffen automatiseringskosten, drukwerk, reclamematerialen, kosten 
fondsenwervende organisaties en representatiekosten. 

Besteed aan de doelstelling 
Het bestuur heeft besloten in samenwerking met Stichting Kinderfonds MAMAS in 2019 gedurende drie jaar 
een tweetal projecten van deze stichting te steunen. Hiervoor is € 60.000 gereserveerd. 

De specificatie van de bestedingen aan de doelstelling is vermeld op de volgende pagina. 
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Bijdragen en verplichtingen projecten 2018  

Langlopende projecten pijler 1 
 

Toekenning 
 

Nog te 
betalen 

 
 

247 248 Stichting Kinderfonds MAMAS twee projecten 
 
 

60.000 60.000 

 60.000 60.000 

      
      

Kortlopende projecten pijler 2 
 

Toekenning 
 

Nog te 
betalen 

224 Droomdekentjes Nijkerkerveen 
 
 

250   

225 Kleurfabriek Nijmegen kinderen AZC 2.200   

   

226 Dekens kinderen ziekenhuis Willemstad  3.782   

228 Onderwijs kansloze kinderen Bali 2018/2019 2.300  -20 

229 Vrijwilligerswerk Kenya 370   

230 Droomdekentjes Frankrijk  150   

231 Muziekinstrumenten stichting Ubuntu Oeganda 1.500   

232 Muziekproject AZC Hoogeveen  750   

234 Ondersteuning vakantieactiviteiten kinderen Haarlem 520   

235 Les Oiseaux Bleus Zomerkamp schoenen en kleding  7.151   

238 Keep Care Rwanda tienermoeders  10.322   

240 Driestroomhuis De Rots Speeltoestel 1.585  1.585 

241 Care4SriLanka materialen Rainbow peuterschool Sri Lanka  1.750   

242 Verzendkosten Edukans Schoenendozen Dordrecht  102   

243 Habitat bouw huizen Malawi  2.100   

244 Matamba weeskinderen 2019  10.000  10.000 

245 Droomdekentjes Emmen  150  150 

246 Gansbaai Play Together Grow Together 2019 3.100  3.100 

 48.082 14.815 

 Generaal totaal 108.082 74.815   
      
      

Van het te betalen bedrag van € 74.815 is € 34.815 in 2019 verschuldigd en € 40.000 in 2020 en 
volgende jaren 

Niet bestede toekenningen voorgaande jaren 
In 2018 is bij vier (2017: vijf) afgewikkelde projecten minder uitgegeven dan aan ondersteuning is betaald 
of toegezegd. In totaal is uit hoofde hiervan € 1.736 (2017 € 5.870) terugbetaald of niet uitbetaald.  
Bij één project (2017 twee projecten) waarbij sprake was van betaling in termijnen, zijn de nog te betalen 
termijnen ad € 700 (2017 € 19.700) definitief niet betaald wegens onduidelijkheid over de verantwoording. 
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Kengetallen  

 2018 
Begroot 
2018 2017 

Begroot 
2019 

     
Bestedingspercentage baten 165% 169% 74% 92% 
(besteed aan doelstelling*/totale baten)     

     
Bestedingspercentage lasten 93% 89% 94% 91% 
(besteed aan doelstelling*/totale lasten*)     

     
CBF-fondsenwervingskostenpercentage (CBF-norm 25%) 2% 5% 1% 2% 
(kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving)     

     
Bestedingsratio beheer en administratie 7% 8% 5% 7% 
(kosten beheer en administratie/totale lasten*)     

     
*vóór aftrek niet bestede toekenningen voorgaande jaren     

 

 

 

 

 

 



 

 

 Bestuursverslag 2018 WereldWijd voor Kinderen 43 van 47 

Controleverklaring van de kascommissie 

Aan het Bestuur 

 

In uw opdracht heeft de kascommissie de jaarrekening over het boekjaar 2018 gecontroleerd. 

De werkzaamheden bestonden uit: 

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

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

Controle van de jaarrekening, namelijk: 

 Balans per 31 december 2018 
 Staat van baten en lasten over 2018 
 De toelichting op de jaarrekening evenals de ontvangen specificaties; 

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

Op basis van de aan mij verstrekte gegeven ben ik van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van de inkomsten en uitgaven van het jaar 2018 evenals van de grootte en samenstelling van het vermogen 
van de Stichting per 31 december 2018. 

Amsterdam, 04 maart 2019 

De Kascommissie, 

w.g. 
Ronnie Tsui 

  



 

 

44 van 47 Bestuursverslag 2018 WereldWijd voor Kinderen 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

 



 

 

 Bestuursverslag 2018 WereldWijd voor Kinderen 45 van 47 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 van 47 Bestuursverslag 2018 WereldWijd voor Kinderen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Bestuursverslag 2018 WereldWijd voor Kinderen 47 van 47 

Ondertekening 

 

Baarn, april 2019 

 

W.g. 

C. Barendregt, voorzitter 

 

A. de Vries, vicevoorzitter 

 

T. Stolp, penningmeester 

 

M. Willems, secretaris 

 

R. Lonte, bestuurslid 

 

H. Roos, bestuurslid 
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