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Woord vooraf 
 

Bergen, april 2020 

 

Geachte lezer, 

Hierbij ontvangt u het bestuursverslag van WWvK over 2019. 

Werd vorig jaar gezocht naar samenwerkingsverbanden met andere organisaties om 

onze slagkracht waar het gaat om hulp aan onze kinderen te vergroten, kunnen we 

nu stellen dat dit in 2019 goed gelukt is. 

Buiten dat we samenwerken met Kinderfonds MAMAS, is er tevens een overeenkomst 

gesloten met Stichting Wigwam. Een organisatie die ervoor zorgdraagt dat kinderen 

met een geestelijke en/of lichamelijke handicap samen met ouders en eventuele 

broertjes en zusjes een paar prachtige vakantiedagen beleven met elkaar. 

Door samenwerkingen aan te gaan komt het goede geld nog beter en 

gestructureerder op de goede plaats. De organisaties waarmee we samenwerken 

hebben een transparante organisatie, dat wil zeggen dat de geldstroom van begin 

tot eind goed zichtbaar is. De samenwerking die we zijn aangegaan met de Stichting 

Wigwam geeft tevens de mogelijkheid om in de nabije toekomst stageplaatsen te 

kunnen aanbieden aan onze jongeren van het Apostolisch Genootschap. Zo kan er 

buiten financiële hulp ook daadwerkelijke hulp worden geboden door mee te helpen 

deze vakanties te laten slagen. 

Tevens is in 2019 de transitie doorgezet om actief fondsen te gaan werven en dit zal 

binnen een andere structuur maar met dezelfde naam WWvK, gaan plaatsvinden. 

Meer hierover vindt u onder “Toekomst” op pagina 40. 

Organisatorisch: er zal in 2020 een bestuurswisseling plaatsvinden en met deze 

wisseling zijn wij er (als zittend bestuur) van overtuigd dat we het nog beter kunnen 

laten druppelen op gloeiende platen in de samenleving, waar het gaat om hulp aan 

kinderen. 

Zonder uw hulp en de hulp van onze ambassadeurs was een en ander zeker niet tot 

stand gekomen. Wij danken u dan ook vanuit de grond van ons hart voor zoveel 

liefdevolle hulp die we van u ontvangen. Of dit nu in de vorm van ideeën is of 

geldelijke bijdragen, wij ervaren het nog steeds en steeds weer als stil makend!  

Wij voelen ons als bestuur bevoorrecht dat we uw goede geld, in groot vertrouwen 

van u ontvangen, mogen beheren. We doen dit met de grootste zorg. 

 

Met een hartelijke en dankbare 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: we hebben gewerkt aan het versterken van 

projecten en waarborgen van duurzaamheid door middel van het aangaan 

van langjarige samenwerking met onder andere Kinderfonds Mamas en 

Stichting Wigwam. 

➢ 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 te 

vinden op de website. Dit jaar is er op 3 november landelijk aandacht gegeven 

aan het 10-jarig bestaan van WWvK en het dertigjarig bestaan van de 

‘Rechten van het kind’ in de vorm van een filmpje. Dit filmpje is vertoond in alle 

gemeenschappen van het Apostolisch Genootschap. Er zijn vier vergaderingen 

met ambassadeurs, twee vergaderingen met de Raad van Toezicht (RvT) en 

twee vergaderingen met de Raad van Advies (RvA) geweest.  

➢ Investeren in de verbreding van verbinding met (gemeenschappen van) het 

Apostolisch Genootschap: er is in elk district een ambassadeur. Daarnaast is er 

met het Genootschap overleg geweest rondom het vorm geven van 

Maatschappelijke Betrokkenheid.  

➢ Vergroten van kennis door het opbouwen van een netwerk: er is gezocht naar 

samenwerking met organisaties met een vergelijkbare doelstelling, passend in 

de statutaire mogelijkheden. Sinds vorig jaar wordt samengewerkt met 

Kinderfonds MAMAS. Dit jaar is samenwerking gestart met Stichting Wigwam. 

➢ Ambities financieel draagvlak: met het Genootschap is gesproken over een 

structurele jaarlijkse bijdrage in verband met continuïteit. Deze bijdrage wordt 

gekoppeld aan de komende transitie/professionalisering van het bestuur. 
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➢ 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. Er is met hulp van externe 

deskundigen onderzocht welke mogelijkheden er zijn de organisatie verder te 

professionaliseren. Medio 2020 zal dit zijn beslag krijgen. Om deze reden is in 

2019 afgezien van de opstelling van een meerjarenplan. 

 

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 in het bestuursverslag.  In 2019 zijn er 38 verzoeken tot 

ondersteuning van projecten bij het bestuur ingediend; hiervan zijn er 23 gehonoreerd 

waarmee in totaal € 92.319 (2018: € 108.082) is gemoeid. Eén aanvraag is door de 

indiener ingetrokken, over twee aanvragen was per 28-2-20 nog geen beslissing 

genomen en twaalf voldeden niet aan de (statutaire) voorwaarden. 
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Doelbestedingen en resultaten 

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief saldo van € 26.785. 

In dit boekjaar is het totaal aan baten gestegen met 96% tot € 128.113 (2018 € 65.329). 

De baten zijn 7% meer dan begroot. De stijging in 2019 t.o.v. 2018 is te danken aan 

een eenmalige versterking door het Apostolisch Genootschap van de 

bestemmingsreserve doelbesteding met € 65.000. 

Zonder deze versterking zouden de baten met 3% zijn gedaald. 

De kosten van beheer en administratie en eigen fondsenwerving bedroegen in totaal 

€ 9.329 (2018 € 8.568), begroot was € 10.700.  

In 2019 zijn 23 (2018: 20) projecten ondersteund met in totaal € 92.319 (2018 € 108.082), 

een daling van 15%. Op de volgende pagina’s is een volledig overzicht en een 

uitgebreide beschrijving van alle projecten vermeld. 

Per 31 december 2019 bedroegen de bestemmingsreserves doelbesteding € 61.591 

(2018 € 39.806).  

Gelet op de begrote stijging van de kosten van beheer en administratie heeft het 

bestuur besloten de continuïteitsreserve te verhogen van € 5.000 naar € 10.000, 

waarmee de betaling van deze kosten gedurende één jaar is verzekerd. 

 

Voor 2020 heeft het bestuur de begroting als volgt vastgesteld: 
  
Totale baten 107.000 

Financiële baten en lasten -500 

Beheer en administratie -9.300 

Eigen fondsenwerving -1.500 

Beschikbaar voor ondersteuning projecten 95.700 

Ondersteuning projecten 80.000 

Toe te voegen aan de reserves 15.700 

 

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

47. 

Het bestuur van het Apostolisch Genootschap heeft in 2013 een garantie afgegeven 

voor de verplichtingen van WWvK tot maximaal € 75.000.  
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Bijdragen en verplichtingen projecten 2019  

Langlopende projecten pijler 1 

 

Toekenning 

 

Nog te 

betalen 

 

 
247 248 Stichting Kinderfonds MAMAS 2018  40.000 

277 Stichting Wigwam  
30.000 30.000 

 30.000 70.000 

      

      

Kortlopende projecten pijler 2 

 

Toekenning 

 

Nog te 

betalen 

249 St. Kolewa schoolkosten 11 slechthorende kinderen Bali 4.356  

250 Micky ’s Found. therapie meerv. gehand. kind. Aruba 3.550  

251 Global Exploration bijdrage kosten studiereis China 500  

252 274 St. Les Amis de Gambie schoolk. kinderen Gambia  4.975  

253 Stichting Wigwam ondersteuning eigen bijdrage ouders 5.000  

254 257 258 268 278 materiaalkosten Droomdekentjes 1.200  

260 onderwijskosten kansloze kinderen op Bali 2.655  

262 AZC toneelvoorstelling door kinderen van vluchtelingen 708  

263 St. Les Oiseaux Bleus bijdrage kosten schoenen, kleding 

nesië 

1.155  

263 St. Les Oiseaux Bleus zomerkamp Tunesië gehand. kind. 6.000  

264 269 St. Care4SriLanka schoolkosten Rainbowschool 4.500  

265 Speeltoestellen Clinic Manna Gambia 2020 1.100 1.100 

270 St. BeHoCa zwerfjongeren Kenia vervanging auto 6.520  

271 St. MCC Quest Tracks en natraject Nepal 2020 8.000 8.000 

273 St. Belira bijdr. bouw toiletgebouw school Ghana 2020 5.000  

275 St. Habitat for Humanity bouw woning Nepal 2020 2.100  

280 St. Matamba ondersteuning weeskinderen Tanzania 2020 5.000 5.000 

 62.319 14.100 

 Generaal totaal  92.319  84.100   

      

      

Van het te betalen bedrag van € 84.100 is € 44.100 in 2020 verschuldigd en € 40.000 in 

2021 en 2022. 
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247, 248 Kinderfonds Mama’s Zuid-Afrika 

SwaVana en Star Uplifting Centre 

 
 

In het bestuursverslag over 2018 kon gezien de start in december 2018 aaan dit 

project slechts beperkt aandacht worden gegeven. In dit bestuursverslag nemen wij 

een meer uitgebreide toelichting op. 

 

Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, indrukwekkende 

vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren 

zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en liefde voor nu al 60.000 kinderen in 

57 prachtige projecten. De MAMAS ontfermen zich structureel over de meest 

kwetsbare kinderen en helpen hen om veilig, gezond, goed opgeleid en 

sociaalvaardig groot te worden. Het prachtige Zuid-Afrika kent uitzonderlijke 

tegenstellingen op terreinen als welvaart, economie, toegang tot onderwijs, 

gezondheidszorg etc. Dit heeft extreme ontwikkelingen op gebieden als armoede, 

geweld, seksueel misbruik, criminaliteit en hiv-aids tot gevolg. Op dit moment leven 

meer dan 10 miljoen kinderen in onmenselijke armoede. 

 

Gelukkig zijn er de MAMAS. De MAMAS zijn vrouwen (en een enkele man) in Zuid-

Afrika die niet wegkijken als een kind in nood is, die zich geroepen voelen iets aan de 

situatie te doen. Zij zijn veelal 10 tot 15 jaar geleden kleinschalig begonnen, simpelweg 

omdat ze het niet langer konden aanzien. Op de straathoek, in de garage, in de 

lokale kerk… Met de ambitie, het doorzettingsvermogen en de passie om een veilige 

plek voor kinderen te realiseren, met begeleiding en liefde. Waar ze huiswerk kunnen 
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maken, veilig kunnen spelen en een bord 

eten krijgen. 

 

Project: Swa Vana, MAMA: Pontso, 

Opgericht in: 2006   

Waar: Huntington, Mpumalanga   

Aantal kinderen: 436 (met steun MAMAS), 

656 (totaal)   

Bijzonder: Swa Vana begon met de 

opvang van zes weeskinderen en is nu een 

professioneel project dat honderden 

kinderen weer toekomst biedt! In een 

omgeving waar armoede en aids de 

dienst uitmaken, is het leven keihard. 

Vooral voor de kinderen. Swa Vana keert het tij!  

Dit project biedt de meest kwetsbare kinderen opvang, bescherming, liefde, zorg en 

daarmee weer toekomst. Wat begon als een kleinschalig familie-initiatief voor zes 

wezen in Huntington, is inmiddels uitgegroeid tot een project met drie simpele centra 

van waaruit honderden kinderen geholpen worden.  

In de afgelegen, rurale dorpjes Huntington, Justicia en Lilydale in de provincie 

Mpumalanga leven veel kinderen in extreme armoede. Zij verloren één of beide 

ouders aan aids, hebben honger, gaan niet naar school, zijn het slachtoffer van 

verwaarlozing en geweld... 

Swa Vana is voor deze kinderen een haven van veiligheid, liefde en hoop! Het project 

biedt dagelijkse zorg en begeleiding vanuit drie drop-in centra in Huntington (sinds 

2006), Lilydale (sinds 2007) en Justicia (sinds 2008).  

Hier wordt naar de kinderen omgekeken en worden zij opgevoed tot zelfverzekerde 

en zelfstandige jongvolwassenen.  
 

De zorg van Swa Vana  

Swa Vana's aanpak beslaat het hele spectrum aan zorg dat een kind nodig heeft: 

Fysieke zorg: elke dag een gezonde maaltijd; kleding; producten voor persoonlijke 

verzorging; medicijnen waar nodig. 

 

Educatieve zorg: begeleiding naar het reguliere onderwijs (eventueel schoolgeld); 

schooluniformen en schoolartikelen; naschools programma met huiswerkbegeleiding. 

 

Emotionele zorg: persoonlijke begeleiding en aandacht; steungroepen waar kinderen 

met leeftijdsgenoten praten en leren over thema's als verlies van ouders, aids, misbruik 

en de rechten van kinderen; doorverwijzingen naar professionele hulp waar nodig. 

 

Sociale zorg: sport en spelactiviteiten; kunst en handvaardigheidsclubs; 

georganiseerde maandelijkse leuke avonden met bordspellen en films; samen op 

kamp; een jaarlijks kerstfeest. 
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Project: Star Uplifting Centre, MAMA: Zoleka, opgericht in: 2000   

Waar: Dimbaza, Oostkaap   

Aantal kinderen: 73 (met steun MAMAS), 85 (totaal)   

 

Bijzonder: Star Uplifting Centre is het eerste project dat steun ontving van Kinderfonds 

MAMAS. 

Gehandicapte en zieke kinderen worden in Zuid-Afrika vaak gediscrimineerd en 

buitengesloten. Star Uplifting biedt hen de specifieke zorg die zij zo hard nodig 

hebben. Het is een typisch voorbeeld van een ruraal project: met haast geen 

middelen worden er wonderen verricht. Bij de dagopvang en in de permanente 

opvang ontvangen de kinderen gezonde voeding, behandeling, fysiotherapie, 

onderwijs en is er tijd voor sport en spel. Uniek is dat gezonde en beperkte kinderen 

samen leren en spelen. 

 

Het Star Uplifting Centre opereert in de omgeving van Dimbaza, een gebied met een 

werkloosheid van 85 procent. Voor de bevolking van deze uitgestrekte 

plattelandsgemeente is het leven keihard: criminaliteit, ziekte en sterfte als gevolg van 

aids, ondervoeding en tuberculose zijn aan de orde van de dag. De omgeving biedt 

kinderen nauwelijks kansen. Voor gehandicapte en zieke kinderen zijn al helemaal 

geen voorzieningen.  

 

Opvang en zorg aan huis 

Bij de dagopvang en de pre-school van het project ontvangen kinderen gezonde 

voeding, behandeling, fysiotherapie, onderwijs en is er tijd voor sport en spel. 

Daarnaast leggen de medewerkers huisbezoeken af bij kwetsbare (gehandicapte) 

kinderen. Voor kinderen die niet langer thuis kunnen wonen, is er een opvanghuis met 

permanent zorg: het Holland House.  

 

Ouders betrekken 

Ouders worden nauw 

betrokken bij de zorg. Tijdens 

speciale ouderavonden 

leren zij zelf goed voor hun 

kind te zorgen. Daarnaast 

worden ouders ingezet in de 

dagelijkse praktijk in het 

centrum: zij koken, werken in 

de groentetuin van het 

project en helpen bij de 

verzorging van de kinderen. 

Taboe doorbreken 

Een tweede doel van Star Uplifting is het taboe rondom zieke en gehandicapte 

kinderen te doorbreken. Het project zet zich in voor voorlichting en bewustwording 
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rondom thema's als aids en het foetaal alcoholsyndroom (FAS). Star Uplifting 

beschermt zieke en gehandicapte kinderen tegen uitsluiting en discriminatie en biedt 

hen een kans op een menswaardig leven. Het centrum werd opgericht in 2000 en is 

inmiddels uitgegroeid tot een professionele organisatie die breed geaccepteerd is in 

de omgeving. 

WWvK betaalt gedurende drie jaar (2019, 2020, 2021) een deel van de kosten van 

deze twee projecten van Kinderfonds MAMAS. Het hiervoor gereserveerde bedrag 

van € 60.000 is ten laste van 2018 gebracht. Voor 2019 is uit deze reserve € 20.000 

beschikbaar gesteld. 
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249 Gezinshuis Stellaluna schoolkosten 11 slechthorende kinderen 

op Bali 

De aanvrager schrijft onder andere: 

De groep van slechthorende kinderen in Karangasem bestaat nu enkele jaren. Tot 

onze grote vreugde mochten we al twee jaar op de steun van Stichting WereldWijd 

voor Kinderen vertrouwen. De kinderen uit deze groep kwamen bij ons als geïsoleerde 

en vaak eenzame en verlegen kinderen. Stap voor stap ontstond er meer 

zelfvertrouwen en leerden ze communiceren, mede dankzij u.  

 

Voor inmiddels 15 kinderen was de volgende stap dagelijks onderwijs in Denpasar. 

Speciaal onderwijs wordt aangeboden op de school van onze veldpartner Yayasan 

Corti in Denpasar. Met de eerdere aanschaf van een schoolbus, het aanstellen van 

een chauffeur en ondersteuning in de kosten voor schoolgeld, uniform en boeken, 

kregen deze kinderen de kans op een normaal leven in de toekomst. 10 Kinderen 

werden in 2018 gesponsord door WWvK. Voor 5 anderen genereerden we voor het 

eerste schooljaar op een andere manier de benodigde fondsen.  

In 2019 sturen we graag nog minimaal drie/maximaal vijf nieuwe leerlingen naar 

dezelfde school. Na een goede basis bij deze opleiding te hebben verkregen bestaat 

de mogelijkheid een vak te leren op het vervolg-instituut van genoemde veldpartner. 

Een tweede voordeel van deze stap is dat men in de Karangasem-groep plaats krijgt 

voor jongere slechthorende kinderen voor logopedie-op-locatie. De fondsen voor het 

schoolproject kwamen vanuit donaties uit Nederland.  

 

WWvK heeft in 2019 € 4.356 aan de kosten van dit project bijgedragen 
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250 Micky ’s Foundation kosten therapie meervoudig gehandicapte             

kinderen op Aruba 

Micky ‘s Foundation is een initiatief van de ouders van Micky, die na een zwaar 

hersenletsel door een auto-ongeval op Aruba, gespecialiseerde en intensieve 

pediatrische therapie nodig had. De foundation biedt nu hulp aan alle kinderen met 

fysieke of mentale beperkingen op Aruba die gespecialiseerde hulp nodig hebben 

van een kinderfysiotherapeut, een kinderergotherapeut en een prelogopedist. Deze 

specialisten zijn op Aruba niet werkzaam. 

 

 

 

Micky ‘s Foundation organiseert 3-4 

maal per jaar projecten die elk 3 

maanden duren. Gedurende het 

project behandelen twee 

gespecialiseerde therapeuten een 

continue groep van ongeveer 30 

kinderen. De therapie is gratis en wordt 

aangeboden aan huis. Op deze 

manier krijgen de kinderen tussen de 1-

3 uur therapie, met ouder(s) aanwezig 

om in de thuissituatie oefeningen op 

een speelse manier te herhalen. De 

therapeuten werken vrijwillig tegen een 

onkostenvergoeding. Op deze manier 

worden 40-50 kinderen per jaar bereikt. 

In totaal heeft Micky ‘s Foundation 

vanaf begin 2015 (project 1) tot en met 

project 11 82 kinderen kunnen helpen. 

 

WWvK betaalt met € 3.550 mee aan de 

kosten van een therapeut, de auto 

wordt gratis beschikbaar gesteld door 

Herz. 

  

https://f.jwwb.nl/public/t/w/z/temp-wkybwfbhtgmcujuyleqp/ordvcg/micky.png
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251 Global Exploration bijdrage kosten studiereis China 

In de aanvraag staat o.m.: 

Als middelbare scholier geeft dit project mij een unieke mogelijkheid om samen met 

andere kinderen in de wereld de verschillen in cultuur en leefsituatie te ontdekken. 

Door deel te nemen aan deze wereldburgerstage kan ik dit combineren met het 

actief bijdragen aan het opknappen van een school voor kinderen met een 

beperking in een van de armste gebieden van China. 

Door bezig te zijn met leerlingen van mijn middelbare school en van de scholen die 

we gaan bezoeken/helpen in China kan ik mijn steentje aan de wereld bijdragen. 

Daarnaast brengt het mij inzicht in hoe kinderen in heel andere omstandigheden op 

deze wereld leven. 

 

 

Stichting Global Exploration streeft vier doelen na: 

Wereldburgerstage 

De interculturele stage is een bezoek van Nederlandse jongeren aan haar 

buitenlandse partners. Samen leren, praten, sporten, zingen en werken. Leren dat 

mensen over de hele wereld anders zijn, maar dat dat ook prima is. 

Scholen voor scholen 

Scholen voor scholen, de naam zegt het al, Nederlandse scholen werken samen met 

scholen en andere partners in de partnerlanden. Fondsen worden ingezameld en 

geïnvesteerd in het onderwijs, de zorg, lokale economie en duurzaamheid in de 

partnerlanden.  

Let ’s Work 

Bij het Let ‘s work project gaan onze jongeren aan de slag om samen met de lokale 

partners, kleine klusjes op te knappen. Sportvelden opknappen, bomen planten, 

boekenkasten bouwen, schoonmaken en nog zo veel meer. Afhankelijk van de lokale 

wensen en behoeftes. 
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Bewustwording 

Bewustwording in Nederland bereiken we met ons Global Ambassador project. Iedere 

jongere bereikt minimaal 150 mensen die het verhaal te horen krijgen en op die 

manier na gaan denken over de wereld. 

WWvK heeft € 500 van de kosten van de stage betaald. 
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252, 274 St. Les Amis de Gambie schoolkosten drie kinderen 

Gambia 

Het kindertehuis van stichting Les Amis de Gambie heeft op 14 januari 2009 zijn deuren 

geopend en wordt gerund door een Nederlands echtpaar, Sia Jongeneel en Gert-

Jan Bevers en biedt plaats aan 25 kinderen. Dit kindertehuis is volledig afhankelijk van 

sponsoren en donateurs. De aanvrager heeft het project afgelopen jaar twee keer 

bezocht om hand- en spandiensten te verrichten en was verbaasd om te zien hoe 

goed de donaties besteed worden. Sia en Gert-Jan kunnen elke sponsor recht in de 

ogen kijken. Elke euro komt de kinderen ten goede.  

 

Stichting Les Amis de Gambie is in 2002 in Luxemburg opgericht met als doel 

ondersteuning van Gambia door het zenden van humanitaire hulp. En de bouw, het 

onderhoud en het beheer van een kindertehuis in Sinchu Alhajie. Sia Jongeneel 

woonde en werkte op dat moment in Luxemburg en heeft de stichting samen met 

collega's en vrienden opgericht.  

Daarna is ze begonnen met het bouwen van een kindertehuis, dat in 2009 geopend 

kon worden. De kinderen in dit kindertehuis worden liefdevol verzorgd en volgen 

daarnaast de best bij hen aansluitende opleiding. Voor de kinderen die dit niveau 

aan kunnen gaat het hierbij om een opleiding volgens de Cambridge methode die zij 

volgen op een privéschool. Hier is voor gekozen, omdat het niveau van de 

staatsscholen in Gambia erg laag ligt en men daarmee weinig kans op een baan 

heeft later.  

Sia en Gert-Jan hopen dat zij hun kinderen het beste mee kunnen geven, zowel in 

liefde, voeding, verzorging en onderwijs. Om hen zo op te laten groeien tot 

volwassenen, die goed voor zichzelf kunnen zorgen en ook anderen kunnen helpen. 

Ook Gambiaanse kinderen hebben talenten, maar ze moeten wel ontwikkeld worden 

en dat gebeurt helaas niet op de staatsscholen. 

WWvK betaalt de opleidingskosten gedurende één jaar (2019) van drie kinderen 

(€ 1.875) en heeft eind 2019 besloten ook het schooljaar 2020/2021 te steunen met 

€ 3.100 (totaal over twee jaar € 4.975). 
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253 Stichting Wigwam ondersteuning eigen bijdrage ouders 

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 één of twee 

weken en worden gedurende alle schoolvakanties gehouden op vijf bijzondere 

locaties in Nederland en op twee locaties in Frankrijk. In 2019 genoten ongeveer 200 

gezinnen (322 kinderen) en 40 jongeren van een wigwamvakantie. 

         

WWvK biedt financiële ondersteuning voor minder draagkrachtige gezinnen en stelde 

hiervoor € 5.000 beschikbaar. 

WWvK vindt dit een bijzonder mooi project en heeft besloten steun voor langere tijd 

toe te zeggen, zie project 277 in dit bestuursverslag. 

  



 

 

22 van 55 Bestuursverslag 2019 WereldWijd voor Kinderen 

 

254, 257, 258, 268, 278  

Bijdrage materiaalkosten droomdekentjes  

Al vele jaren maken steeds meer 

groepen vrijwilligers zogenaamde 

droomdekentjes voor zieke kinderen. 

Een vrijwilliger schreef: We willen het 

leven van zieke kinderen een beetje 

vrolijkheid te geven door een 

droomdekentje voor hen te maken. 

Dat geeft ons een goed gevoel en 

stimuleert ons om samen aan de slag 

te gaan.               

In 2019 heeft WWvK voor vijf groepen 

in de kosten van materialen 

bijgedragen tot een totaal van 

€ 1.200. 
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260 Onderwijskosten kansloze kinderen Bali 

Onder toezicht van een Nederlandse gepensioneerde rector van een 

scholengemeenschap krijgen 7 kinderen op Bali, die anders geen mogelijkheid 

zouden hebben om voortgezet onderwijs te volgen, een door WWvK betaalde 

financiële ondersteuning voor schoolgeld, boeken en een uniform voor het schooljaar 

2019/2020. 

 
 

Al vele jaren geeft de aanvrager met steun van WWvK op deze wijze kinderen de 

mogelijkheden uit de armoede te komen. Door zijn contacten op en persoonlijke 

bezoeken aan Bali is een goede besteding van het geld gegarandeerd. Zie ook zijn 

verslag op de volgende bladzijde. 

Bijdrage WWvK: € 2.655 
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Verslag van onderwijsproject Bali 

Januari 2020 

Het algemeen voortgezet onderwijs in Indonesië vindt plaats op de 3- jarige Sekolah Menegah 

Pertama (SMP), een middenschool en op Sekolah Menegah Atas (SMA), de bovenbouw, ook 3-
jarig, vergelijkbaar met de Havo. 

Overzicht van de schoolresultaten, eerste tremester van dit schooljaar, van de door WWvK 

gesponsorde leerlingen. 

1. NI(meisje) Nyoman Ita Kestari, klas 3 van de SMA, eindexamenklas. Een bijzonder goed 
rapport, 28 keer het predicaat 8 betekent dat dit een uitstekende leerlinge is. Zij wil graag 
verder met een 1-jarige interne studie voor toerisme, waar lessen in het Japans en 
Koreaans onderdeel zijn vanhet lesprogramma. 

2. I(jongen) Nyoman Siwa, klas 2 van de SMA. Ook dit semester een uitstekend rapport. 
Deze jongeman zal zeker bevorderd worden naar de eindexamenklas. 

3. I Made Bayu, klas 2 van de SMA. Een goede leerling met een prima resultaat, hij zal het 
zeker redden. 

4. I Nyoman Juana en 5. Ni Kadek Eka, beide leerlingen van klas 3 van de SMP, hebben naar 
mijn mening een voldoende rapport om de overstap na het eindexamen van de SMP naar 
de SMA te kunnen maken. Dit is mede afhankelijk van het schooladvies. 

6. Ni Ketut Purwaningsih, klas 2 van de SMP en 7. Ayu Selviasih, eveneens klas 2 SMP, 
hebben beiden weer goede resultaten laten zien. 

Op Bali hebben de Hindoes, van welk geloof 6 van de 7 kinderen deel uitmaken een eigen systeem 
van naamgeving bij de geboorte. Deze is namelijk afhankelijke van de volgorde. Men geeft het 
eerste kind, of het nu een meisje of een jongen is, altijd de naam Wayan. De 2 volgende kinderen 
heten Made en Nyoman. Het 4e kind heet Ketut. Bij het 5de kind begint men weer met Wayan, 
enzovoort.  

Mijn vertrouwenspersoon met wie ik regelmatig contact onderhoud heet Wayan Sari Arta. De 
Balinese dorpsbewoners noemen hem Wayan, bij alle anderen, ook bij mij, is hij bekend onder de 

naam Sari. Als men naar Sari vraagt weet men dan ook welke Wayan hiermee bedoeld wordt. 

Dick Visser 

Harderwijk 
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262 AZC Hoogeveen toneelvoorstelling 

De aanvrager, werkzaam in het AZC in Hoogeveen, schrijft: 

"Samen met een collega zijn we bezig om een theatervoorstelling te maken. Deze 

vorm van aandacht voor vluchtelingen heeft een helende werking. De mensen 

vertellen in een veilige omgeving hun verhaal en dit wordt in een theatervoorstelling 

gegoten. 

Ze mogen zijn wie ze zijn en we merken dat het, als het om inhoud van mensen gaat, 

het niet uitmaakt of je nu uit China komt of uit Syrië. 

Graag willen de vluchtelingen van het AZC in Hoogeveen dan ook een positief geluid 

de samenleving inbrengen d.m.v. een theatervoorstelling. Het belooft een 

indrukwekkende voorstelling te worden waarin we elkaar aanmoedigen om er een 

mooiere wereld van te maken. 

    

We hebben een cast uit diverse landen, allen met een eigen verhaal. De 

samenstelling is aangevuld met vluchtelingen uit Syrië, Trinidad, Jemen, Cuba en 

kinderen uit diverse landen. Als we over voldoende gelden beschikken, dan zal de 

voorstelling “Reis door je leven” op vrijdagavond 28 juni 2019 plaatsvinden." 

 

De voorstelling heeft inmiddels plaats gevonden. 

WWvK heeft met € 708 bijgedragen in de kosten van de kleding en het decor. 

  

https://f.jwwb.nl/public/t/w/z/temp-wkybwfbhtgmcujuyleqp/iqtzob/IMG_1278-2.jpg
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263 Zomerkamp Les Oiseaux Bleus Tunesië 2019 

Stichting Les Oiseaux Bleus is een organisatie die zich vanuit Nederland inzet om 

meervoudig gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden materiële en immateriële 

steun te geven. 

Een onderdeel van het werk van Stichting Les Oiseaux Bleus is het zomerkamp in 

Tunesië, wat ieder jaar wordt georganiseerd met behulp van een groep jonge 

vrijwilligers. Ook in 2019 was er weer op zomerkamp met ongeveer 45 (meervoudig) 

gehandicapte kinderen vanuit verschillende weeshuizen en scholen uit Tunesië. 

Onderstaand een deel van het verslag van het zomerkamp. 

 

WereldWijd voor Kinderen steunt dit initiatief al vele jaren en financierde met € 6.000 

een deel van de kosten van het zomerkamp en betaalde de aankoop van kleding en 

schoenen voor de kinderen ad € 1.155. 
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De Rainbowschool, geleid door Ron en Yvonne Wilke wordt al vele jaren van harte 

gesteund voor WWvK en dit zal ook in 2020 het geval zijn.  

Op 21 mei 2019 schreven Ron en Yvonne o.a.: 

Zoals u ongetwijfeld weet hebben er bomaanslagen op 1e Paasdag 2019 in Sri Lanka 

plaats gevonden. Naast de meer dan 250 doden en nog vele gewonden die 

getroffen zijn bij deze afschuwwekkende daden, heeft het nog veel meer gevolgen. 

Wij willen ons beperken tot de gevolgen voor het toerisme.  U kunt zich waarschijnlijk 

wel voorstellen dat Sri Lanka, het eiland dat juist tot de mooiste vakantiebestemming 

in 2019 was verkozen, na de aanslagen volledig in de ban gedaan is. Bij ons dorp in 

de buurt (3 km) staan aan de kust de hotels leeg en zijn veelal gesloten. Het personeel 

van deze hotels is naar huis gestuurd zonder verder enige compensatie voor verlies 

van inkomen. 

 

Dit heeft veel gevolgen voor de bewoners van het dorp waar wij wonen en waar de 

Rainbow school staat. Ouders hebben onvoldoende geld om de contributie voor de 

school van hun kinderen te betalen en besluiten dan maar om hun kinderen niet meer 

naar school te sturen. Dit is natuurlijk wat de leraressen en wij niet willen. Niet alle 

leraressen hebben in april salaris ontvangen (hier betalen de ouders aan het eind van 

de maand het schoolgeld) en voor mei zal het zeker niet gaan lukken. De aanvraag 

die wij willen doen betreft de salarissen van de leraressen tot eind van dit jaar, want 

het zal zeker zo lang duren voordat er enige sprake zak zijn van herstel van het 

toerisme."  

WWvK heeft het tekort voor de salarissen van de leraressen voor haar rekening 

genomen (€ 1.000) 

264 269 Stichting Care4SriLanka aanvulling loonkosten 2019 en 

bijdrage schoolkosten 2020 Rainbowschool 

https://f.jwwb.nl/public/t/w/z/temp-wkybwfbhtgmcujuyleqp/obgxu5/rain1.jpg
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Op 5 februari 2020 schreven Ron en Yvonne: 

“Een prachtige mijlpaal is weer bereikt. 

Voor de 10e (!) keer heeft de jaarlijkse bijdrage van WWvK er weer voor gezorgd dat 

ook in 2020 vele jonge kinderen uit ons dorp naar peuterschool de Rainbow kunnen 

waar hen een geweldige tijd wacht en ze zich, dankzij de kwalitatieve 

educatiemiddelen, kunnen ontwikkelen en er een solide basis wordt gelegd voor hun 

verdere schooltijd. 

Heel veel dank aan allen die hebben bijgedragen aan dit project!”. 

 

De bijdrage voor 2020 van WWvK is € 3.500. Totaal is in 2019 € 4.500 beschikbaar 

gesteld. 
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265 Gemeenschap Heerenveen van het Apostolisch Genootschap, 

vervaardigen speeltoestellen etc. voor “Clinic Manna” in Gambia. 

Clinic Manna is een medische kliniek in Gambia, WWvK heeft de bouw in 2013 en 

daarna financieel gesteund.  

De aanvrager schrijft in zijn aanvraag: 

Wij hebben gevraagd aan Clinic Manna wat wij zouden kunnen doen om te 

ondersteunen, anders dan geld inzamelen. Wij willen wat samendoen. 

Clinic Manna gaf aan dat ze graag een speeltoestel zou willen hebben buiten voor 

de kinderen. Wij zijn speelhuisjes en accessoires aan het inzamelen via Marktplaats 

(bijna alles voor niks), gaan dit schoonmaken, een ontwerp maken, bouwen, naar 

Gambia brengen, in elkaar zetten en overhandigen. 

Het project zal in 2020 worden afgerond. 

Foto © Koen Sprik 

 

WWvK betaalt een deel (€ 1.100) van de transport- en materiaalkosten. In 2020 is een 

aanvullende bijdrage van € 600 verstrekt.
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270 opvang zwerfjongeren Kenia St. BeHoCa, vervanging auto 

Stichting BeHoCa opende in juli 2013 in Mombassa een tehuis waar voormalige 

straatjongens wonen in de leeftijd van ±7 tot en met ±20 jaar. Ze leven er als één grote 

familie en de jongens zien elkaar dan ook als broers. Het tehuis heeft een capaciteit 

voor ±20 jongens. 

De aanvrager is al enkele malen in Mombassa geweest om vrijwilligerswerk te doen. 

In zijn aanvraag schrijft hij o.m.: 

Wij vinden dit een geweldig project. Uiteraard past dit geheel in het verlengde van mijn 

vorige werk, namelijk het werken met kansarme jongeren. Prachtig dat juist in een land, 

zoals Kenia, er een project is om de zwerfjongens op te vangen en ze een betere 

toekomst te bieden, de jongens weer naar school kunnen, medische zorg krijgen en 

een dak boven hun hoofd, maar vooral ook liefde en aandachtig krijgen. Het raakt ons 

iedere keer weer, dat als wij een bezoek brengen, hoe dankbaar de jongens zijn, maar 

ook hoe ambitieus sommige zijn. Zij hebben allemaal een doel voor ogen, om later een 

goede baan te hebben en een eigen huis. 

 

Tijdens onze bezoeken werden wij door Melissa Krebs opgehaald in haar (oude) auto. 

Overigens zaten wij tussen de zakken stro (voor de kippen), maar ook tussen de reeds 

geslachte kippen. De auto (een personenauto) doet dienst als zowel personenvervoer, 
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alsmede het vervoer van bouwmateriaal, levende have, transport voor de handel 

(kippen, groente etc.).  

 

 

 

 

De auto heeft zijn beste tijd gehad (door het veelvuldig gebruik op de vaak slechte en 

onverharde wegen). Melissa gaf tijdens ons laatste gesprek in september 2019 aan (zij 

was op dat moment in Nederland), dat de auto echt aan vervanging toe is, omdat de 

reparatiekosten steeds meer worden. 

Zij hebben een auto nodig, om jongeren van de straat te halen, te zoeken als ze terug 

zijn gevallen in hun oude patroon, familie of bloedverwanten te bezoeken, jongeren te 

herplaatsen bij familie of adoptiegezinnen. De afstanden zijn groot en soms ben je uren 

onderweg. 

 

WWvK neemt de kosten voor vervanging van de auto ad € 6.520 voor haar rekening. 

  

https://f.jwwb.nl/public/t/w/z/temp-wkybwfbhtgmcujuyleqp/ukdmws/0dc1c754-75cc-44c5-9f1e-b20d17149b27-1.jpg
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271 Mountain Child Care QuestTreks en  

       QuestTribes voor 18 jongeren in 2020 

 
Mountain Child Care is de stichting van MyQuest en is gevestigd in Kathmandu, Nepal. 

Zij organiseert persoonlijk leiderschap-programma’s voor Nepalese tieners met 

kwetsbare achtergronden. 

De aanvrager schrijft o.m.: 

Door middel van een QuestTrek, een 6-daagse trail door de bergen van Nepal, en een 

vervolgprogramma QuestTribes worden de tieners gestimuleerd om na te denken over 

hun talenten, kwaliteiten, sterke punten, kernwaarden, en toekomst. 

Het inzicht dat je ‘niet je verhaal bent’, ondanks je verleden en achtergrond, is zeer 

bevrijdend en levert zeggenschap over hun eigen leven op. De tieners hebben enorm 

veel te dealen met stigma’s en labels van de samenleving en om hiermee om te 

kunnen gaan moeten ze weerbaar zijn, en niet slachtoffer blijven van hun verleden of 

algemene conditioneringen van de samenleving. Losbreken hiervan en zien wat hun 

talenten en sterktes zijn, geeft ze veel zelfwaarde waardoor ze zich ontwikkelen als 

krachtige individuen die zelf verantwoordelijkheid nemen over hun leven en uit de 

welbekende ‘poverty trap’ kunnen ontsnappen. 

 

Een belangrijk onderdeel is ‘heling’. Heling en acceptatie van hun verleden, waarom 

ze in een kinderhuis zijn opgenomen, heling ten opzichte van hun ouders en familie etc.  

Door de kracht van de natuur en verschillende transformatieve oefeningen komen de 

tieners dichter bij hun essentie.  

Door het vervolgprogramma, de QuestTribes, waarin de tieners om de 1,5 maand 

samenkomen, worden ze blijvend gestimuleerd om zichzelf uit te dagen, hun talenten 

verder te ontwikkelen, en focus en energie op hun toekomst te houden.  

De uitdrukking: Geef geen vis om te eten, maar zorg dat ze zelf hun hengel kunnen 

maken is hier absoluut van toepassing.  

WWvK draagt € 8.000 bij aan deze training voor 18 jongeren in 2020. 
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273 St. Belira bouw toiletgebouw bij school in Ghana in 2020 

Deze school in Ghana is in 

2011 gestart met ca. 90 

leerlingen en is 

uitgegroeid naar ca. 450 

leerlingen. De school staat 

bekend als één van de 

beste scholen in Ghana 

en is een aantal jaren 

geleden uitgebreid met 

een Junior High School. 

(JHS). Elk jaar slagen alle 

studenten die examen 

doen. Het te behalen 

diploma geeft recht op 

o.a. toegang tot de SHS. 

In 2020 zal de eerste 

student afstuderen als 

advocaat. 

Deze school heeft zijn 

bestaansrecht dus al 

meer dan bewezen. 

Het huidige project 

van Belira omvat 

ondersteuning voor de 

bouw van een 

toiletgebouw naast de 

school met 4 hurktoiletten 

voor de jongens en 4 

toiletten voor de meisjes. 

In de huidige situatie zijn in 

de school zelf 14 toiletten 

aanwezig die leiden tot 

onhygiënische 

toestanden. De 

onderwijsinspectie maakt 

al jaren bezwaar. 

De stichting Belira wil al 

jaren dit gebouw 

realiseren maar door 

financiële tegenslagen is 

dat niet gelukt. 

 

 

WWvK heeft het ontbrekende deel van de financiering ad € 5.000 voor haar rekening 

genomen, zodat de bouw in 2020 kan worden gerealiseerd, zie bovenstaande 

nieuwsbrief van Belira. 
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275 Habitat for Humanity Nepal 

Voor de zesde keer gaat de aanvrager in april 2020 onder de vlag van “Habitat for 

Humanity” meehelpen aan de bouw van woningen, ditmaal in Nepal. Hij heeft dit met 

steun van WWvK ook al gedaan in India, Indonesië, Cambodja, Zambia en Malawi. 

 

In zijn aanvraag schrijft de aanvrager o.m.: Wat mij vooral is bijgebleven van de 

projecten waaraan ik mee heb mogen 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. Ik ben er al jaren van overtuigd dat wij, zeker vanuit onze 

Apostolische levenshouding, allemaal een bijdrage zouden moeten leveren aan het 

verbeteren van de levenskansen van anderen (en zeker kinderen) indien de 

mogelijkheid zich voordoet. 

 

WWvK neemt de materiaalkosten ad € 2.100 voor haar rekening. 
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277 Stichting Wigwam 2020-2022, vakanties voor gezinnen met een                                                                                                              

gehandicapt kind. 

Stichting Wigwam biedt zorg en begeleiding aan kinderen of jongeren met een 

beperking tijdens gezinsvakanties en jongerenvakanties. 

Samen en niet alleen 

Dat is waar het bij Wigwam om draait. Samen spelen, samen vieren, samen eten, 

samen delen, samen leren, samen ontdekken en vooral samen genieten. Gezinnen 

met een kind met een beperking hebben dezelfde wensen als ieder ander gezin, 

deelgenoot zijn van de samenleving en erbij horen.  

 

 

Het verdriet is vaak enorm als ouders telkens weer opnieuw geconfronteerd worden 

met het ‘anders zijn’. Je kind dat niet de wijkschool bezoekt, geen uitnodigingen 

ontvangst voor feestjes, niet van de plaatselijke sportclubjes lid kan worden, geen 

vriendjes mee naar huis neemt. Dit is voor veel ouders slechts een greep van hetgeen 

waarmee ze geconfronteerd worden. Ouders geven dan ook aan dat het een 

weldaad is om samen te komen met andere ouders die in hetzelfde schuitje zitten, 

waar ervaringen kunnen worden gedeeld, waar samen gehuild, maar waar vooral ook 

samen gelachen en genoten kan worden. 

Samen eten 

Tijdens Wigwamvakanties proberen we op een laagdrempelige manier de ouders en 

gezinnen met elkaar in contact te brengen. Dat doen we onder andere door de 

gezinnen twee keer per week een gezamenlijke warme maaltijd aan te bieden. 

Iedereen komt dan bij elkaar, ziet en hoort ook hoe het er bij anderen aan toegaat en 

praat met elkaar. Om te voorkomen dat gezinnen om financiële reden niet deelnemen 

aan deze maaltijden worden deze gratis aangeboden.   

 

 

https://f.jwwb.nl/public/t/w/z/temp-wkybwfbhtgmcujuyleqp/bg0r4m/wigwam-3.jpg
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Samen spelen 

Een van de belangrijkste redenen waarom ouders voor een Wigwamvakantie kiezen is 

dat hun kinderen met een beperking vaak geen aansluiting vinden bij kinderen op een 

reguliere vakantiebestemming. Niet alleen het kind maar ook de ouders ervaren dit als 

zeer schrijnend en intens verdrietig. Bij Wigwam valt echter niemand op want iedereen 

heeft wel ‘iets’. Daar kun je jezelf zijn en word je geaccepteerd zoals je bent. Er zijn ook 

heel veel broertjes en zusjes en kinderen van vrijwilligers. Er is geen onderscheid tussen 

kinderen met en zonder beperking. Iedereen speelt samen.  

 

 

WWvK heeft de Stichting Wigwam € 30.000 ondersteuning toegezegd, verdeeld over de 

jaren 2020, 2021 en 2022. Voor 2020 is afgesproken dat de steun ad € 10.000 besteed 

zal worden aan “samen eten” en “samen spelen”.  
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280 St. Matamba ondersteuning weeskinderen Tanzania 2020 

In het district Matamba, een afgelegen en geïsoleerd gebied in Tanzania, leven veel 

weeskinderen. De weeskinderen zijn vogelvrij: uitbuiting op het gebied van 

(gedwongen) seks en kinderarbeid ligt op de loer. 

De Stichting Matamba wil hen samen met de dorpsbewoners veilig onder dak 

brengen. In Matamba is er de bereidheid om weeskinderen in gezinnen op te nemen. 

Maar er is gebrek aan een goede leefruimte, een eigen plek voor hen, aan voedsel, 

medische zorg, onderwijs en juridische ondersteuning. De adoptiegezinnen kunnen de 

weeskinderen dit alles onvoldoende bieden daar ze zelf arm zijn. Het Kinderproject wil 

de weeskinderen een kans geven door gezinnen die hen opnemen, te ondersteunen 

op het gebied van: onderdak, voeding, medische zorg, onderwijs en juridische 

ondersteuning. Kinderen hebben een dorp nodig, een thuis waar een kind, kind kan zijn 

en waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen om uit te groeien tot weerbare 

volwassenen die op hun beurt volwaardig lid van de lokale gemeenschap kunnen 

worden. 

 

Het doel van het Kinderproject is om een aantal weeskinderen te ondersteunen en de 

mogelijkheid te bieden uit te groeien tot goed opgeleide volwassenen. Het uiteindelijke 

doel is deze kinderen een goede toekomst te geven door onderdak en onderwijs 

mogelijk te maken, zodat ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en zo een 

waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun gemeenschap. 

WWvK steunt deze activiteiten al tien jaar; voor 2020 is € 5.000 toegezegd. 

 

Meer informatie over deze en alle andere projecten van WWvK vindt u op WWvK.nl 
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Over het hele land verspreid zijn vrijwilligers als ambassadeur voor WWvK actief. 

 

In hun district vormen zij het eerste aanspreekpunt voor vragen over WWvK.  

Tevens zijn zij op de hoogte van projecten die ter plaatse worden opgezet, organiseren 

zij informatiebijeenkomsten en ondersteunen zij sponsoracties. Het team bestaat uit 8 

ambassadeurs over 7 districten. In het district Hoogeveen is nog een vacature. 

 

De ambitie dit jaar is heldere en eenduidige communicatie met het bestuur, de 

ambassadeurs onderling en de gemeenschappen. De andere ambitie is investeren in 

de verbreding van de verbinding met de gemeenschappen. Hierbij blijft de aandacht 

gericht op het realiseren van een contactpersoon per gemeenschap ter ondersteuning 

van de ambassadeurs. Ambassadeurs halen informatie uit en promoten acties in de 

gemeenschappen en verbinden de plaatselijke initiatieven met de landelijke visie. 

 

Ambassadeurs worden periodiek geïnformeerd over nieuwe projecten en worden in 

vergaderingen en ook schriftelijk bijgepraat over het reilen en zeilen van WWvK, in 2019 

o.a. door vier samenkomsten waarbij het bestuur vertegenwoordigd was of voltallig 

aanwezig. 

 

Op zondag 3 november 2019 is er in alle gemeenschappen aandacht besteed aan 

WWvK. De ambassadeurs hebben hiervoor het initiatief genomen.  

In gezamenlijke afstemming met het bestuur van WWvK is de invulling hiervoor tot stand 

gekomen. Die zondag is in de weekbrief aandacht aan WWvK besteed, er was een 

speciaal voor deze dag geproduceerde video met een toelichting van de apostel en 

er was aandacht voor het dertigjarig bestaan van het “Verdrag inzake de rechten van 

het kind” en het tienjarig jubileum van WWvK. Voor de kinderen was er een doe-blad 

gericht op WereldWijd voor Kinderen.  

 

 

 

 

  

 

  

Ambassadeurs 
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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. Deze 

bijdrage is in 2019 ontvangen. Voor 2020 heeft het bestuur geen bijdrage van het 

Apostolisch Genootschap gevraagd. 

 
Donaties en legaten 

Periodieke donaties geven WWvK bestaanszekerheid. 

Eind 2019 waren er 339 (2018: 350) donateurs met een incassomachtiging en ca 30 

(2018: 25) die WWvK middels een periodieke overboeking steunen. Hiermee was een 

bedrag gemoeid van € 32.091 (2018 € 32.978). 

Het bedrag aan eenmalige giften exclusief legaten is in 2019 gestegen met 45% tot € 

19.260 (2018: € 13.332). In 2019 (en 2018) zijn geen legaten ontvangen. 

Om het doneren te vereenvoudigen is de website aangepast. WWvK werkt sinds enige 

jaren samen met geef.nl, die makkelijke faciliteiten voor doneren biedt. Op vrijwel elke 

pagina van wwvk.nl is een link naar geef.nl geplaatst. 

 

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. Ook zien we dat bij uitvaarten ervoor gekozen 

wordt geen bloemen te brengen maar te doneren aan WWvK.  

Het verminderde gebruik van cash geld heeft ook tot minder opbrengsten uit 

donatieboxen bij sponsormanifestaties geleid. Geef.nl heeft een QR-code ontwikkeld 

die gescand met een smartphone direct toegang biedt tot een gebruiksvriendelijke 

donatieapp. De QR-code is op alle donatieboxen aangebracht.  

Ook zien we een toename van het gebruik van “Tikkies” bij sponsorevenementen. 

 

Uit sponsoractiviteiten ontving WWvK € 11.762 (2018: € 18.309). 

Het totaal van de baten uit eigen fondsenwerving is gestegen tot € 128.113 (2018: 

€ 65.329), een stijging van 96%. Exclusief de bijdrage van het Apostolisch Genootschap 

ad € 65.000 (2018 € 0) is sprake van een daling van 3%.  

 

Alle gulle gevers: hartelijk dank!  
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Toekomst 

Er is lang en goed over gedacht hoe we anno 2020 en daarna WWvK zouden kunnen 

voortzetten. 

Oorspronkelijk komen wij als WWvK voort uit een door apostel Riemers gestelde vraag: 

“Kunnen wij als genootschap iets praktisch betekenen voor onze kinderen in 

brandhaarden en/of spannende situaties in de wereld?”  

Dabar werd opgericht, in het Hebreeuws betekent dat “woord en daad”. 

 

Er waren echter meer organisaties met deze naam en na een vraag in het 

genootschap wat een goede naam zou zijn, werd WereldWijd voor Kinderen gekozen. 

Tot op de dag van vandaag een titel die de lading dekt. 

 

Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat in 2017-2018 onderzoek is gedaan door 

het Apostolisch Genootschap hoe WWvK als organisatie de verbondenheid en 

gevoelde verantwoordelijkheid voor de Schepping op een praktische manier nog 

beter zouden kunnen kanaliseren. Ons richten op ‘het kind “ons” kind’ bleek een 

goede en ook zeer noodzakelijke keuze. 

 

De aanvragen die tot nu toe worden gedaan aan WWvK om hulp te bieden, hebben 

allemaal eenzelfde grondtoon. Aan het project moeten zusters, broeders en jongeren 

van het genootschap deelnemen. In eerste instantie zo bedacht om het “goede geld” 

zo te adresseren dat het helder voor eenieder was waar het geld naartoe ging, welk 

effect het had en goed kon worden verantwoord. 

 

Dat WWvK een organisatie voor alleen apostolischen is en vraag gestuurd, heeft echter 

ook zijn beperkingen. Immers het gaat erom dat kinderen, waar ook ter wereld, 

geholpen worden en niet zozeer door wie… De statutenwijziging van eind 2018 heeft 

ons in het toewijzen van aanvragen van niet apostolischen meer ruimte gegeven. 

 

Hoe kunnen we proactief een bijdrage leveren aan de samenleving? Hoe kunnen we 

onze slagkracht vergroten en wellicht in de toekomst onze jongeren (zo zij kansen zien) 

hierbij inschakelen zonder diezelfde jongeren een onaanvaardbaar risico te laten 

lopen of hen over de wereld te moeten laten reizen, met alle gevolgen van dien? 

Samenwerkingsverbanden met Kinderfonds MAMAS en Stichting Wigwam bieden deze 

kansen.  

 

In 2020 zal WWvK zich al meer gaan richten op actieve fondsenwerving om meer 

samenwerkingsverbanden mogelijk te maken, overigens zonder onze wortels te 

veronachtzamen.  

 

Dit wil zeggen dat er nog steeds projecten, aangebracht door zusters, broeders en 

jongeren zullen worden gehonoreerd. Maar daarnaast zal er gezocht worden hoe we 

gestructureerd en duurzaam onze inbreng blijvend kunnen hebben naast de hiervoor 

genoemde werkwijze. Uw hulp en inzet blijven hierbij nodig!   
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Wij hebben als WWvK altijd met grote zorg het goede geld beheerd en dit zal zo blijven. 

Daarnaast zullen we doorgaan met wegen te zoeken om onze hulp aan kinderen nog 

beter en duurzaam te laten plaatsvinden…. het is en blijft broodnodig! 

 

Uw nimmer aflatende steun hierin, uw vertrouwen aan ons gegeven is stil makend en 

het is ons een eer dit zo voor u te mogen beheren en onze kinderen te helpen een 

leven te leven dat vrij is van honger, bedreiging en zorg. Natuurlijk is er nog veel werk te 

doen maar we hebben de afgelopen jaren, dankzij u, hierin echt stappen gemaakt…. 

en deze blijven we zetten! 

 

Met een hartelijke en dankbare groet, 

Carlo Barendregt 

Voorzitter WWvK 

 

“Een toekomst voor elk kind” 
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Organisatie 

Bestuur 

Het bestuur van WWvK vergadert eenmaal per maand. 

Eind 2019 zag het bestuur van WWvK er als volgt uit: 

Voorzitter                   Carlo Barendregt (Bergen N.H.) 

Vicevoorzitter, bestuurslid - Projectaanvragen   Astrid de Vries (Utrecht) 

Secretaris                             Theo Stolp (Hilversum) ad interim 

Penningmeester      Theo Stolp (Hilversum) 

Bestuurslid – Ambassadeurs    Ria Lonte (Amstelveen) 

Bestuurslid - Communicatie     Harry Roos (Baarn) 

   

Alle bestuursleden zijn voor onbepaalde tijd benoemd. 

De heer Markku Willems kon zijn drukke maatschappelijke werkkring niet langer 

combineren met zijn werkzaamheden als bestuurder van WWvK en is op 1 september 

2019 afgetreden. De hierdoor ontstane vacature is nog niet vervuld; de heer Theo Stolp 

neemt voorlopig zijn functie waar. 

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) 

Arthur Douglas (Assen) 

 

Kascommissie 

Ronnie Tsuï (Amsterdam) 

Coos Oudhof (Hilversum) 

 

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 14 maart 2020 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. 

Klachtenfunctionaris Gert Jan Jansen 

In 2019 zijn geen (2018: geen) klachten door de klachtenfunctionaris in behandeling 

genomen. 

Ambassadeurs (naar de situatie per 14 maart 2020) 

Richard Bos  

Hans Croese 

Hennie Haarman 

Bep de Jonge 
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Miriam 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. 

 

 

 

 

 

Raya Engbers fietste van Zuidwest Engeland naar Noordoost Schotland en liet zich 

sponsoren: opbrengst € 635 voor WWvK! 
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Verslag van de Raad van Advies 

 

Samenstelling Raad van Advies: 

Arthur Douglas 

Ton van der Hulst 

 

Overleg en informatie 

In het verslagjaar heeft de Raad tweemaal regulier overleg gevoerd met het Bestuur. 

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. De Raad heeft haar advies over deze 

onderwerpen kenbaar gemaakt zoals in de verslagen is verwoord. 

 

WWvK in transitie 

In het verslagjaar is, naast advisering over de reguliere zaken, de toekomst van WWvK 

in het kader van de maatschappelijke betrokkenheid van het Apostolisch 

Genootschap en de rol van WWvK daarin, aan de orde geweest.  

De Raad van Advies heeft positief gereageerd op de transitie-voornemens van WWvK. 

In deze transitie fase, die moet leiden tot een meer fondsenwervende organisatie, 

heeft de Raad van Advies geparticipeerd in de projectgroep die als opdracht heeft 

vorm en inhoud te geven aan het nieuwe beleid. In het verslagjaar 2020 zal dit 

afgerond worden en wordt er een nieuw bestuur samengesteld.  

De Raad van Advies, 

A.J.A. Douglas 

A. van der Hulst 

Maart 2020 
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Verslag van de Raad van Toezicht 

 

WWvK zet zich al ruim 10 jaar in om voor vele kinderen, overal op aarde, een liefdevol 

klimaat te scheppen met volop ontwikkelingskansen. Dit hebben wij dit jaar voluit 

meegevierd. 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 Apostolisch Genootschap verworven en dat is 

kostbaar. Wij hebben een bezield bestuur ontmoet en dito ambassadeurs en vrijwilligers 

in het veld. Al die mensen samen maken WWvK. 

 

Als Raad van Toezicht hebben we dit jaar intensief samengewerkt met het bestuur van 

WWvK. Komend jaar zal er een transitie in besturing plaatsvinden en we zijn er 

dankbaar mee dat dit in samenwerking zo gegroeid is en WWvK een nieuwe fase 

ingaat in haar bestaan. 

Monique van Strien 

Hans Leeflang 

7 maart 2020 
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JAARREKENING 

Balans 

 

Balans per:       

  

31 december 

2019  

31 december 

2018 

In €       

ACTIVA       
       
Vorderingen       
Overlopende activa (2) 977   686  
Debiteuren (3)  128   107  

   1.105   793 

Liquide middelen       
ING zakelijke girorekening 1.636   12.827  
ING rente rekening (4) 158.000   111.000  

   159.636   123.827 

       

   160.741   124.621 

       
       
PASSIVA       
       
Reserves       
Continuïteitsreserve(7)  10.000   5.000  
Bestemmingsreserves doelbesteding (7) 61.591   39.806  

   71.591   44.806 

       
Langlopende schulden      
Aangegane verplichtingen (8)  40.000   40.000 

       
Kortlopende schulden      
Aangegane verplichtingen (8) 44.100   34.815  
Nog te betalen bedragen (9) 5.050   5.000  

   49.150   39.815 

       

   160.741   124.621 
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Staat van Baten en Lasten 

   Begroot    Begroot 

In € 2019  2019*  2018  2020* 

BATEN        

Baten uit eigen fondsenwerving        
Ontvangen giften en donaties regulier 32.091  32.000  32.978  57.000 

Ontvangen giften eenmalig  19.260  8.000  13.332  34.000 

Ontvangen giften (participatie 

Apostolisch Genootschap) 65.000  65.000  710  0 

Ontvangen sponsorgelden e.d. 11.762  15.000  18.309  16.000 

Subtotaal ontvangen giften 128.113  120.000  65.329  107.000 

Totaal baten 128.113  120.000  65.329  107.000 

        
LASTEN        

        
Besteed aan de doelstelling        
Toegekend aan langlopende projecten 

(pijler 1) 30.000    60.000  37.000 

Toegekend aan kortlopende projecten 

(pijler 2) 62.319    48.082  43.000 

Subtotaal  92.319  110.000  108.082  80.000 

Af: niet bestede toekenningen 

voorgaande jaren 779    2.436   

Subtotaal besteed aan de doelstelling 91.540  110.000  105.646  80.000 

        
Kosten eigen fondsenwerving 1.866  2.200  1.025  1.500 

Subtotaal kosten eigen fondsenwerving 1.866  2.200  1.025  1.500 

        
Kosten beheer/administratie         
Algemene kosten incl. assuranties 2.224  5.500  3.969  4.000 

Administratie- en Accountantskosten 5.239  3.000  3.574  5.300 

Subtotaal kosten beheer en administratie 7.463  8.500  7.543  9.300 

        
Totaal lasten 100.869  120.700  114.214  90.800 

        
Saldo van baten en lasten 27.244  -700  -48.885  16.200 

        

Bankkosten -502  -450  -431  -500 

Rente-inkomsten 43  50  55  0 

Saldo financiële baten en lasten -459  -400  -376  -500 

        

Exploitatiesaldo 26.785  -1.100  -49.261  15.700 

        

Bestemming van het exploitatiesaldo:        
Bestemmingsreserve Sint Maarten 0    -10.000   
Bestemmingsreserves doelbesteding 21.785    -39.261   
Continuïteitsreserve 5.000    0   

 26.785    -49.261   

        
*de begrotingen 2020 en 2019 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. 

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. Het bestuur heeft 

besloten van het exploitatiesaldo 2019 € 5.000 toe te voegen aan de 

continuïteitsreserve; per 31 december 2019 bedraagt deze derhalve € 10.000. De 

reserve is toereikend om de vaste kosten van de stichting gedurende één jaar te 

betalen. 

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 die 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. 
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Besluit bestemming van het resultaat. 

Het bestuur heeft met instemming van de Raad van Toezicht besloten van het 

exploitatiesaldo over 2019 ad € 26.785 een bedrag van € 21.785 toe te voegen aan de 

bestemmingsreserves doelbesteding en € 5.000 aan de continuïteitsreserve.  

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 2019 

(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- Doel- Totaal   

 reserve besteding     
Saldo 31-12-2018 5.000 39.806 44.806    
Exploitatie 2019  5.000 21.785 26.785    
Saldo 31-12-2019 10.000 61.591 71.591    

 

(8) De aangegane verplichtingen betreffen toegezegde projectondersteuningen die in 

2020 (kortlopend) of 2021 of later (langlopend) zullen worden betaald. De specificatie 

van deze verplichtingen is vermeld op pagina 10 onder de kop “Bijdragen en 

verplichtingen projecten 2019". 

(9) De nog te betalen bedragen betreffen accountantskosten. 

Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2019 

Baten uit eigen fondsenwerving 

De ontvangen reguliere en eenmalige giften en sponsorgelden zijn vrijwel volledig 

afkomstig van particulieren. In 2019 en 2018 zijn geen inkomsten uit hoofde van verkoop 

van materialen en geen legaten ontvangen. 

De “ontvangen giften (participatie Apostolisch Genootschap)” ad € 65.000 (2018 € 710) 

betreft een ontvangst van een verbonden organisatie zonder winstoogmerk. 

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 Wigwam in 2020 gedurende 

drie jaar bepaalde activiteiten van deze stichting te steunen. Hiervoor is € 30.000 

gereserveerd. 

De specificatie van de bestedingen aan de doelstelling is vermeld op pagina 10 t.m. 

37. 

Niet bestede toekenningen voorgaande jaren 

In 2019 is bij twee (2018: vier) afgewikkelde projecten uit voorgaande jaren minder 

uitgegeven dan aan ondersteuning is betaald of toegezegd. In totaal is uit hoofde 

hiervan € 779 (2018 € 2.436) terugbetaald of niet uitbetaald.  
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Kengetallen  

 2019 

Begroot 

2019 2018 

Begroot 

2020 

     
Bestedingspercentage baten 72% 92% 165% 75% 

(besteed aan doelstelling*/totale baten)     

     

Bestedingspercentage lasten 90% 91% 93% 88% 

(besteed aan doelstelling*/totale lasten*)     

     

CBF-fondsenwervingskostenpercentage (CBF-

norm 25%) 1% 2% 2% 1% 

(kosten eigen fondsenwerving/baten eigen 

fondsenwerving)     

     

Bestedingsratio beheer en administratie 7% 7% 7% 10% 

(kosten beheer en administratie/totale lasten*)     
     

*vóór aftrek niet bestede toekenningen 

voorgaande jaren     
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Controleverklaring van de kascommissie 

 

Aan het bestuur 

 

In uw opdracht heeft de kascommissie de jaarrekening over het boekjaar 2019 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 bijdrag aan de verschillende 

projecten evenals de vraag of daaraan een bestuursbesluit ten grondslag lag; 

 

• Controle van de jaarrekening, namelijk: 

 

o Balans per 31 december 2019 

o Staat van baten en lasten over 2019 

o De toelichting op de jaarrekening evenals de ontvangen specificaties; 

 

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

 

Op basis van de an ons verstrekte gegevens zijn wij van mening dat de jaarrekening een getrouw 

beeld geeft van de inkomsten en uitgaven van het jaar 2019 evenals van de grootte en 

samenstelling van het vermogen van de Stichting per 31 december 2019. 

 

Amsterdam, 31 maart 2020 

 

De Kascommissie, 

w.g. 

 

 

Ronnie Tsui      Coos Oudhof 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Ondertekening 

 

Baarn, april 2020 

 

W.g. 

 

C. Barendregt, voorzitter 

 

A. de Vries, vicevoorzitter 

 

T. Stolp, penningmeester/ secretaris ad interim 

 

R. Lonte, bestuurslid 

 

H. Roos, bestuurslid 


