Stichting Kondanani Nederland, jaarverslag 2009 en 2010

Jaarverslag 2009 en 2010
Op 11 juli 2003 is de stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte
gepasseerd bij notaris mr. H.L.J. Kamps te Leiden. De stichting staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland onder nummer: 28098271
Het bestuur bestaat uit:
Ons postadres is:
Irma Boon: voorzitter
Stichting Kondanani Nederland
Eveline Mus: secretaris
p/a Eveline Mus
Martine Berger: fondsenwerving
Pieter Poststraat 9
Geert Terpstra: fondsenwerving
3221 XL Hellevoetsluis
Ruurt van den Berg: penningmeester, webmaster
Stichting Kondanani Nederland heeft al sinds 1 januari 2008 de ANBI status.
(ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status geeft
enkele fiscale voordelen.
In deze periode zijn geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling geweest, evenmin in
de verdeling van de portefeuilles.
Het bestuur heeft 6 keer vergaderd in 2009 en 2x in 2010. Eenmaal is hiervoor een heel
weekend uitgetrokken en eenmaal een dag. We hebben dit gedaan om meer zicht te
krijgen op onze toekomst en doelen hiervoor te stellen. Uitkomsten: meer gaan voor het
tafellaken (grotere partijen – SINS, minder werk, meer inkomsten – en minder
kleinschalige projecten, die relatief veel werk kosten en weinig opbrengen).
2009 kenmerkte zich voornamelijk door de geweldige actie van de Rotary Club Brielle,
Voorne-Putten en Europoort: het Groot Dictee van Voorne-Putten-Rozenburg.
In dit jaar hebben we ook deelgenomen aan een aantal andere bijzondere evenementen,
namelijk: Kom in de kas, de dag van de Vrienden van Kondanani. Daarnaast hebben we
ook een container met goederen weten te vullen en te versturen richting Kondanani,
Malawi. In 2010 is vermeldenswaardig “De andere markt” in Oegstgeest. Door
bestuursleden zijn ook een aantal presentaties gegeven, onder andere op Texel en in
Venlo.
In 2009 werden slechts 3 nieuwsbrieven uitgebracht. Hierin werd verslag gedaan van de
activiteiten van de Stichting en van enkele projecten in Kondanani Malawi. In 2010 zijn
er 4 nieuwsbrieven uitgegeven. Het voornemen is om dit met meer regelmaat te doen en
het aantal op te voeren tot ongeveer 6x per jaar. Ook zal geprobeerd worden wat meer
het dagelijks leven op Kondanani voor het voetlicht te brengen. Reden hiervoor is om de
achterban meer te informeren en hierdoor meer betrokkenheid te krijgen.
In chronologische volgorde hieronder de hoogtepunten uit 2009 en 2010 kort toegelicht,
vervolgens een evaluatie van de projecten en de visie van het bestuur. Tenslotte een
overzicht van de PR en het financiële overzicht.

1 van 10

Stichting Kondanani Nederland, jaarverslag 2009 en 2010

4 april 2009: Kom in de kas
Op 4 april 2009 heeft onze Stichting deelgenomen aan "kom in de kas". Wij hadden een
kraam bij de firma Assenberg te Oostvoorne, een gemengd
bedrijf die op deze dag hun nieuwe bedrijf officieel opende,
in
aanwezigheid van een delegatie van de Provinciale Staten.
Onze Stichting heeft op deze dag donateurs geworven. We
hebben koffie, thee en limonade geschonken met appeltaart
en/of cake. Voor de kinderen was er veel te doen:
ponyrijden, grabbelton, schminken, plakken, knippen en
kleien.

16 mei 2009: Groot dictee van Voorne-Putten-Rozenburg en bouw Brielle Home
Voor de derde keer organiseerde de Rotary Club Brielle, VoornePutten en Europoort het Groot Dictee van Voorne-Putten-Rozenburg.
De opbrengst van het deze actie komt in 2009 geheel ten goede aan
Kondanani. Het doel is geld in te zamelen voor een nieuw huis op
Madalo wat heel hard nodig is: het Brielle Home. Om dit doel haalbaar
te maken is bij het NCDO een aanvraag ingediend om de opbrengst te
verdubbelen.
Het dictee is 200 woorden lang en
wordt in duo-presentatie voorgelezen
door de burgemeesters van
Westvoorne en Brielle. Sponsoring
vindt plaats doordat de schrijvers
gesponsord worden per goed
geschreven woord. Ook sponsoren
meerdere ondernemers uit de regio het
evenement.
Het evenement vond plaats in een
sfeervolle locatie op een mooie plek:
Hotel het Wapen van
Marion te Oostvoorne
en heeft ruim € 20.000,- opgebracht, een groot succes! Door het NCDO is
dit bedrag verdubbeld.
Kort daarna kon dus met de bouw van
het Brielle Home begonnen worden.
Er is zeer voortvarend te werk gegaan
in Malawi, het huis stond er in notime.
150.000 bakstenen, 300 zakken
cement, 34 ladingen rivierzand, 33
dakpalen , voor 2000 Euro verf en 68
rekeningen. Dat was half augustus de
tussenstand. In december zat het dak
erop en inmiddels is het huis al in
gebruik genomen door de nieuwe
bewoners: een groep jongens in de
leeftijd van 10 jaar en ouder.
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13 juni 2009: de dag van de Vrienden van Kondanani
Vriendendag is goed ontvangen. We zullen eens in de 2 a 3 jaar een Vriendendag
organiseren. Op deze dag hebben wij alle "vrienden van Kondanani" uitgenodigd om
Annie te ontmoeten en met haar van gedachten te wisselen. In een gezellige
sportkantine in Woerden hebben we veel gasten mogen ontvangen. Er werd een korte
inleiding gehouden door Irma over onze Stichting en verder kon iedereen in een
gemoedelijke sfeer met Annie converseren.

31 juli: vertrek container
Het versturen van goederen naar Malawi per container is voor ons geen hoofdprioriteit.
Wij staan op het standpunt dat alles wat in Malawi gekocht kan worden, daar ook
gekocht moet worden. Dat bevordert de lokale economie en je houdt daarmee mensen in
Malawi aan het werk. Dat is belangrijk. Echter sommige zaken kan je niet in Malawi
kopen of is er juist bijzonder duur. Hiervoor maken wij dan een uitzondering en proberen
wij deze in Nederland aan te schaffen of beter: gesponsord te krijgen. Enkele jaren
geleden was dat een tracktor, waar nog steeds dankbaar gebruik van wordt gemaakt, dit
jaar is dat een kaasmachine, die aan de Stichting werd geschonken. Als er dan toch een
container gaat proberen we die wel helemaal vol te krijgen met allerhande spullen die op
Kondanani nodig zijn. Op 31 juli was het dan zover: de container is vertrokken. Het
pakken was nog een heel karwei. Even leek het alsof de container te klein zou zijn, maar
dankzij de nauwkeurige instructies van chauffeur paste alles er uiteindelijk toch in.
De lading bestond in de eerste plaats dus uit de kaasmachine. Met melk van de boerderij,
kan Kondanani nu zelf kaas maken. Niet alléén om van te genieten, maar ook voor de
verkoop. Kondanani kan weer meer eigen inkomsten genereren. Verder werd er
ingepakt: nieuwe rolgordijnen, 30 laptops, het nieuwe Caring Hands krijgt 15 nieuwe
baby-ledikantjes, voor de honden waren er anti-vlooienmiddelen. En voor de kinderen:
300 paar Crocs, fietsen, voor ieder meisje een eigen “Prinses Arabella”-pop, en voor de
wat oudere kinderen vele gezelschapspelen. De speeltuin van Kondanani wordt
opgevrolijkt door een prachtig klimrek annex auto. En verder nog kruiwagens,
(tuin-)gereedschap, naaimachines, fietsen, pallets vol vochtige billendoekjes, speelgoed
en kleding, heel veel kleding.
De container is in goede conditie in oktober 2009 gearriveerd.
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Laptops: een echte opsteker voor het onderwijs op Kondanani.
De 30 laptops, geschonken door de NS zijn op de scholen van Kondanani geïnstalleerd.
Er wordt geweldig gebruik van gemaakt zodat ook deze kinderen net als hun
leeftijdsgenoten uitstekend met de computer leren omgaan. En zoals dat met kinderen
gaat ze hebben het razend snel door en benutten de mogelijkheden samen met de
onderwijskrachten.
In 2010 is een tweede zending van 40 prima laptops gereed gemaakt voor verzending.
Ook deze zijn geschonken door de Nederlandse spoorwegen. World Servants uit Wolvega
hebben deze laptops in oktober 2010 meegenomen naar Malawi. Het was een mooi
gezicht de hele groep met elk een jute tas met laptop. Een mooie bijdrage aan het
onderwijs op Kondanani. De volgende dag werden de laptops op Lilongwe door Cherie
van Kondanani in ontvangst genomen en direct de maandag daarop al ingezet op de
school daar.
Zowel met de laptops als met de tassen zijn ze heel erg blij. Bedankt NS, World Servants
en Green Earth Products namens de weeskinderen van Kondanani kinderdorp in Malawi.
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10 oktober 2009: Texel
Een van onze bestuursleden (Geert) heeft op 10 oktober 2009 een presentatie gehouden
in de Maartenskerk, een sfeervol zeemanskerkje in Oosterend. De kerkdienst stond
helemaal in het teken van delen en het niet in de ban raken van je bezit. De organisatie
heeft er een mooi geheel van gemaakt met een duidelijke boodschap en tot slot een
geweldige verrassing. Ik mocht van de kinderen van de nevendienst een cheque in
ontvangst nemen van €.1.500,- voor de kinderen van Kondanani. Een geweldig bedrag
dat de kinderen bij elkaar gespaard hebben en waar ze allerlei karweitjes voor hebben
gedaan. Deze prachtige cheque is direct doorgestuurd naar Kondanani in Malawi.
23 juni 2010, Caring Hands gereed, geweldig feest op Kondanani
Op 23 juni 2010 was het eindelijk zover dat het nieuwe “Caring Hands” officieel geopend
kon worden. En dat werd echt tijd want er was enorm ruimte gebrek. Er kwamen in
februari en maart 25 baby's bij en dat kon niet meer in het hospitaal. Van die kinderen
kwamen er 21 uit een ander weeshuis waar de omstandigheden niet goed waren. Het is
geweldig dat we ook die hebben kunnen opvangen en een toekomst mogen geven (met
dank aan onze sponsoren).
Press Trust en God tv sponsorden beide 50% van de bouwkosten en zij waren natuurlijk
aanwezig op het feest. Malawi tv, twee radiostations en diverse kranten deden verslag
van de opening.
De bouw was een zware bevalling maar het resultaat is geweldig en stelt Kondanani in
staat om op een uitstekende manier de baby's te verzorgen.
Kondanani Nederland feliciteert Kondanani Malawi van harte met dit prachtige resultaat.

Nieuwe bestemming voor de Rory Alec Clinic
Door de verhuizing van de baby's naar het nieuwe “Caring Hands” is de Rory Alec kliniek
leeg gekomen.
Maar niet voor lang want een nieuw project is in ontwikkeling n.l. het opvangen van
ondervoede, vaak zieke ouderen uit de omgeving van Kondanani kinderdorp.
Enige tijd geleden is een delegatie van Kondanani samen met het CBO (Community
Based Organizations) in verschillende dorpen gaan kijken en ze zijn geschrokken van de
ellende die ze aan troffen.
Er is op dit moment voldoende te eten in Malawi maar de armoede is nog groot en zeker
als je oud bent en ook nog ziek, veelal aids, dan is het leven slecht vol te houden.
Er is nu onderzoek hoe deze mensen in ieder geval te voeden en aan medicijnen te
helpen.
De Rory Alec kliniek van Kondanani zou een oplossing kunnen bieden als we er de
middelen voor vinden.
Paint-it-Forward doneert 10 % van het bestede bedrag !
Op onze website (en hier) vind je een link naar Paint it Forward waar
prachtige zeer betaalbare kunstwerken in een heel eigen stijl besteld
kunnen worden. In overleg met de kunstenares, die haar werk wil
inzetten voor goede doelen, kunnen de kunstwerken een heel
persoonlijke tint krijgen.
Je vind haar op www.paint-it-forward.com en als je een kunstwerk bestelt en aangeeft
dit via onze website te doen is 10% voor de kinderen van Kondanani. Kijk er eens, het is
echt heel apart.
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Prachtige acties lagere school “Stap voor Stap” in Elst
Ze wilden nog even wachten met het overhandigen tot Annie weer
in Nederland was maar hadden al weer ruim € 2000,- klaar liggen
voor de weeskinderen van Kondanani. Wat kunnen we daar in
Malawi op Kondanani veel mee doen. Je mag de inzet van de
kinderen van de groepen 8 van de lagere school “Stap voor Stap”
best geweldig noemen.
Ze hadden weer van alles bedacht en afgelopen juni was het dan
zover.
Annie mocht de cheque zelf in ontvangst nemen in de aula van de
school waar ze ook nog mocht genieten van enkele prachtig
toneelstukjes. Er zitten daar echt een aantal talenten waar we nog
meer van gaan horen.
Na het overhandigen was er koffie met echte Malawiaanse koekjes.
Heel erg bedankt allemaal en het is echt geweldig te weten dat jullie gewoon door gaan
met die prima acties.

13 november 2010, De andere markt, Oegstgeest
Dankzij de gemeente Oegstgeest konden wij 13 november jongstleden deelnemen aan
"de Andere Markt" in Oegstgeest. Het was een "werelds evenement" met een ruime
variatie aan mens- en milieuvriendelijke informatie en producten uit diverse werelddelen.
Muziek, workshops, hapjes, drankjes en veel informatie over ontwikkelingsprojecten
typeerden de dag.
Het doel van Kondanani Nederland was informatie geven en naamsbekendheid
verwerven. Inkomsten eenmalig, of liever nog: donateurs op regelmatige basis zijn
natuurlijk altijd welkom.
Een presentatie over Kondanani Malawi en een collectie van de voorraad uit onze
webwinkel die in de eerste helft 2011 online zal gaan sierden de kraam. De loterij die we
organiseerden is uitgebreid gesponsord door de lokale middenstand en bleek een groot
succes.
Het kinderschmink team had te lijden onder zware concurrentie vanuit Harderwijk, waar
de Sint aankwam, de oudere generatie bleek echter zeer geïnteresseerd in ons
kinderdorp in Malawi.
Evaluatie projecten 2009-2010
Afgelopen jaar (2009) heeft een fantastische opbrengst laten zien, die we vooraf niet
hadden kunnen voorzien. Als onverwachte spin off van de Fokveedag-actie, is Kondanani
begunstigde geworden van het Groot Dictee in Briele, dat een duizelingwekkend bedrag
van Euro 50,000 heeft opgeleverd, inclusief de verdubbeling van het NCDO.
Andere losse acties hebben wel (veel) moeite gekost maar slechts weinig opgeleverd in
termen van geld of media aandacht.
We realiseren ons dat we dit niet jaarlijks kunnen herhalen. We spreken dan ook af dat
we in 2010 onze inspanningen zullen structureren rondom het geven van lezingen aan
een vooraf bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld service clubs en geloofsgemeenschappen).
Inspanningen hiervoor zijn in gang gezet.
Ook besluiten we dat we ons pro actiever gaan opstellen bij bezoeken van Annie. Wij
zullen afspraken maken voor lezingen en op basis van die agenda Annie vragen naar
Nederland te komen.
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De vriendendag is goed ontvangen. We zullen eens in de 2 a 3 jaar een Vriendendag
organiseren en de combinatie met de bijeenkomst van adoptiekinderen handhaven. Om
de opkomst te optimaliseren zullen we de Vriendendag in mei of september laten
plaatsvinden. Locatie: mag iets meer worden ge-upgrade, centrale ligging van Woerden
was perfect.
De kosten van het versturen van de container komen uit op Euro 10,000 (dit is overigens
een geflatteerd bedrag, omdat BAU International handling kosten niet heeft
doorberekend).
De vraag is of Kondanani Malawi voor dat bedrag de (meeste) goederen ook in Afrika had
kunnen kopen.
Nadeel van het versturen van goederen uit Nederland:
- Kost veel werk
- Verscheping en landtransport is erg duur
- Verscheping en landtransport heeft een impact op het milieu
- De lokale nijverheid in Afrika schiet er niets mee op (sustainability)
We besluiten dan ook tot twee criteria voor het versturen van een container:
A) de goederen zijn niet in Afrika te koop tegen een redelijke prijs
B) geen tweedehands kleding en knuffels
Evaluatie bestuur na 18 maanden
Alle bestuursleden spreken uit te willen aanblijven, zeker nu we hebben besloten meer
gestructureerd te gaan werken. Kondanani NL bevindt zich momenteel tussen servet en
tafellaken en we zien er naar uit ons in te spannen een tafellaken te worden. Ook zijn we
ons ervan bewust dat Kondanani Malawi binnen nu en twee jaar significant meer geld
nodig zal hebben, als gevolg van scholing van de oudste kinderen.
Public relations
De belangrijkste gebeurtenis is natuurlijk het Groot Dictee van Voorne-Putten die veel
publiciteit heeft opgeleverd, een kleine greep:
2009, Projecten van Stichting Kind en Toekomst
januari 2009 Milleniumkrant Oegstgeest
7 jan. 2009 Oegstgeester Courant, ontwikkelingssamenwerking
8 jan. 2009 Harderwijk, Kontakt, Die ellende daar…
13 april 2009 Brielse Courant/Hellevoetse Post
20 mei 2009 Woonstichting de 6 kernen
20 mei 2009 WestVoornsche Courant, Groot Dictee
20 mei 2009 Bernisser, Groot Dictee
20 mei 2009 Rozenburgse Courant, derde Groot Dictee
20 mei 2009 Brielsche Courant, Vlaanderen kampioen
20 mei 2009 Briels Nieuwsblad, Dictee Voorne-Putten
17 juni 2009 WestVoornsche Courant, BrielleHouse in Malawi
23 juni 2009 Algemeen Dagblad, Aidswezen in Malawi wonen in Briellehouse
24 juni 2009 Bernisser Courant, Hellevoetse Post, BrielleHouse in Afrika
13 nov. 2010 Oegstgeester Courant, de andere markt
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Financiële verantwoording 2009 en 2010
De gehele boekhouding van alle inkomsten uit het Groot Dictee en later de uitgaven
hiervoor aan het Brielle Home zijn geheel apart bijgehouden ten behoeve van de
verdubbeling door het NCDO (een van eisen van het NCDO om voor verdubbeling in
aanmerking te komen). Er is hiertoe een tweede rekeningnummer geopend
(44.72.93.893) waarop alle inkomsten en uitgaven voor dit project gedaan zijn. Al reeds
gedane donaties en/of uitgaven zijn naar dit nummer overgeboekt.
Deze boekhouding is ook goedgekeurd door het NCDO. Hier vermelden we alleen de
totaalbedragen.
Het percentage indirect is ook deze jaren weer bijzonder laag (respectievelijk 0,76% en
1,18%), enigszins geflatteerd door de hoge inkomsten van het Groot Dictee in 2009. Ook
moet (weer) worden aangetekend dat er veel kosten zijn die door het bestuur uit eigen
zak betaald worden en niet gedeclareerd worden, ondanks de afspraak dat we deze
kosten zullen bijhouden, zodat we een reëel beeld krijgen van de (indirecte) kosten voor
fondsenwerving. Desondanks blijven in 2009 en 2010 de kosten voor fondsenwerving
weer ver beneden de norm van het CBF.
CBF norm:
Aan de kosten fondsenwerving heeft het CBF de norm van 25% gesteld. Dit betekent
dat, wil men in aanmerking komen voor het keurmerk, niet meer dan vijfentwintig
eurocent mag worden uitgegeven om een euro binnen te krijgen.
De GEEFRATIO:
de bedragen die fondsenwervers in enig jaar hebben besteed aan hun doel,
weergegeven als percentage van hun bruto inkomsten (= het bedrag beschikbaar voor
doelstelling + kosten fondsenwerving).
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Balans 2009

(hoofd)rekening
62.32.46.597
INKOMSTEN

UITGAVEN

saldo 2008 € 9.170,82
Donatie HN
€ 11.000,00
hekwerk Heras
€ 10.035,20
donateurs (incasso)
€ 941,00
donateurs (periodiek)
€ 2.675,50
donateurs (incidenteel)*
€ 16.983,87

div. + Heras
container (divers)
overig direct
overboeking rek. xx893
indirect

€ 22.500,00
€ 6.765,59
€ 5.014,12
€ 7.994,00
€ 677,20

subtotaal
saldo 2009

€ 42.950,91
€ 7.855,48

*Waarvan € 7994,00 tbv Groot Dictee

totaal € 50.806,39

totaal

€ 50.806,39

rekening Brielle Home
44.72.93.893
INKOMSTEN

UITGAVEN

saldo 2008
€Dictee overb. van rek xx597
€ 7.994,00
Groot Dictee
€ 19.841,25
NCDO (voorschot)
€ 18.706,00

kosten
Brielle Home (1)
Brielle Home (2)

totaal € 46.541,25

€ 70,28
€ 25.000,00
€ 10.000,00

subtotaal
saldo 2009

€ 35.070,28
€ 11.470,97

subtotaal

€ 46.541,25

62.32.46.597
44.72.93.893

€ 42.950,91
€ 35.070,28

Samenvatting beide rekeningen
INKOMSTEN

UITGAVEN
62.32.46.597 € 50.806,39
44.72.93.893 € 46.541,25

totaal uitgaven

totaal € 97.347,64

€ 78.021,19

Saldo 62.32.46.597
Saldo 44.72.93.893

€ 7.855,48
€ 11.470,97

Totaal saldo 2009

€ 19.326,45

totaal

€ 97.347,64
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Balans 2010

rekening 62.32.46.597
INKOMSTEN

UITGAVEN
saldo 2009

donateurs
overige giften

€ 7.855,48
€ 3.571,50
€ 32.318,69

babyvoeding
accu's laptops
divers
Kondanani
divers (gift K. en R.)

€ 5.000,00
€ 801,00
€ 5.000,00
€ 20.000,00
€ 1.958,00

subtotaal direct

€ 32.759,00
€ 625,51

subtotaal
saldo 2010

€ 33.384,51
€ 10.361,16

indirect

totaal € 43.745,67

totaal
percentage indirect

€ 43.745,67
1,43%

Rekening Brielle Home
44.72.93.893
INKOMSTEN

UITGAVEN

saldo 2009 € 11.470,97
NCDO
€ 2.079,00
(laatste 10% na goedkeuring)

Brielle Home (3)
Brielle Home (4)
indirect

subtotaal € 13.549,97

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 51,00

Subtotaal
saldo 2010

€ 10.051,00
€ 3.498,97

Subtotaal

€ 13.549,97

percentage indirect

0,51%

Samenvatting beide
rekeningen
INKOMSTEN

UITGAVEN
62.32.46.597 € 43.745,67
44.72.93.893 € 13.549,97

62.32.46.597
44.72.93.893
totaal
Saldo 62.32.46.597
Saldo 44.72.93.893

totaal € 57.295,64

€ 33.384,51
€ 10.051,00
€ 43.435,51
€ 10.361,16
€ 3.498,97

totaal saldo 2010

€ 13.860,13

Totaal

€ 57.295,64
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