Stichting Kondanani Nederland, jaarverslag 2011 en 2012

Jaarverslag 2011 en 2012
De Stichting
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 bestond uit:
Irma Boon: voorzitter
Eveline Mus: secretaris
Martine Berger: fondsenwerving
Geert Terpstra: fondsenwerving
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 de periode 2011-2012 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de
samenstelling van het bestuur. In september 2011 is Irma Boon vertrokken en Geert
Terpstra vertrok in januari 2012, beide om persoonlijke redenen. Via een email van Irma
Boon, verstuurd binnen haar werkkring, waarin een vacature werd aangegeven als
bestuurder van onze stichting, heeft Georgette Buitenhuis gereageerd. Zij is in juni 2012
bij de stichting begonnen. Eveline Mus is medio 2011 aan een studie begonnen in
Londen, welke ongeveer een jaar duurde. In deze periode hebben we haar als bestuurder
moeten missen. Eind 2012 maakte ook zij haar vertrek uit het bestuur bekend.
Vanaf 1 december 2012 bestaat het bestuur uit:
Martine Berger: voorzitter, fondsenwerver
Georgette Buitenhuis: penningmeester, fondsenwerver
Ruurt van den Berg: secretaris, webmaster

Ons huidige postadres is:
Stichting Kondanani Nederland
p/a Ruurt van den Berg
Erasmuslaan 81
2343 JW Oegstgeest

Er is door het bestuur in beide jaren 6 keer vergaderd. Er zijn in deze periode 3
nieuwsbrieven uitgebracht. Eind 2012 is er voor het eerst een speciale nieuwjaarswens
verstuurd (per email) en is de landingspage van de website tijdelijk aangepast met deze
wens.
2011 kenmerkte zich door de bezinning hoe wij van een servet een tafellaken konden
worden: er is een veelbelovend 5 jarenplan opgesteld met velerlei actiepunten. Dit plan
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is echter door bestuurswisselingen in 2012 even geparkeerd en zal in 2013 zeker weer
opgepakt en verder uitgewerkt gaan worden.
In 2012 is veel aandacht en energie uitgegaan naar de HeldenRace in Amsterdam en Den
Haag, waarbij bijna € 10.000,- werd opgehaald voor de nieuwe Rory Alec Rehabilitation
Clinic. Bedoeling is dat deze sponsorrace de komende jaren herhaald gaat worden.
Hierna volgen de punten die ons verder bezighielden in 2011 en 2012, kort toegelicht.
Tenslotte het financiële overzicht.

Kondanani op Facebook
Facebook, de sociale netwerksite, is ook in Nederland sterk groeiende. Meer nog
dan Hyves, biedt Facebook de mogelijkheid om wereldwijd contact te houden
met mensen met, in ons geval, dezelfde belangstelling, namelijk: Kondanani. Ie
dereen kan hier nieuwtjes of gedachten delen, of een discussie starten. We willen
daarom iedereen oproepen om "vriend" van Kondanani te worden op onze Facebook-pa
gina. Heeft u een Facebook-account, wordt dan vriend van Kondanani (vindt dit leuk) en
laat ook een berichtje achter op het prikbord. Heeft u geen account? Maak er gratis een
aan en wordt fan van ons!
Het FaceBook-adres is: https://www.facebook.com/kondananinederland
Ook hebben we een twitter-account. Hiervan wordt nog weinig gebruik gemaakt.
Het Twitter-adres is: https://twitter.com/kondanani_nl.

Kondanani familie Labots
Op deze plaats willen we graag Wil La
bots memoreren, een van de meest trou
we vriendinnen van Kondanani. Zij over
leed op 31 januari 2011. Al meer dan 10
jaar steunde ze de kinderen van Kond
anani en maakte regelmatig een mooi
bedrag over op de rekening van Kond
anani Nederland. Ze bakte koekjes,
maakte wenskaarten en kerststukjes,
verkocht deze en maakte de opbrengst
over.
We zullen die inzet niet snel vergeten en
vroegen daarom Kondanani Malawi of zij
wilden meedenken over hoe we haar zou
den kunnen gedenken in de toekomst. Hun antwoord kwam snel en was prachtig. Het
kinderhuis dat in 2012 gereed kwam op Kondanani heeft de naam "Wil Labots home" ge
kregen zodat ze niet vergeten wordt en als waardering voor haar geweldige inzet.
Kleinzoon Daan is trots op oma Wil. Ook hij wilde wat doen voor de kinderen van Kond
anani en hij ging o.a. actievoeren op zijn school. Iets van het verkooptalent moet hij
hebben ge-erft van zijn grootmoeder, want al snel had hij een mooi bedrag bij elkaar!
Geweldig Daan en ontzettend bedankt.
Tenslotte dit: de jongste dochter van Wil Labots, Janet van Hulsen, heeft met 2 vriendin
nen de 4 daagse van Nijmegen helemaal uitgelopen. Daarmee heeft ze € 2000,- opge
haald, waarmee een geiser is aangeschaft. Proficiat!
Dit zijn van die prachtige initiatieven waar we als bestuur van Stichting Kondanani heel
blij mee zijn.
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Keuken voor Kondanani
De maaltijden voor alle kinderen en hun
verzorgenden worden bereid op industrie
branders. De snijtafels, spoelbakken, koe
ling en de ruimte zelf zijn in dusdanige
staat dat hygiënisch werken een utopie is.
Kortom: de keuken was hoognodig aan ver
vanging toe!
Het transport is een forse investering en het
is de bedoeling dat de keuken Kondanani
voor een flink aantal jaren van maaltijden
zal voorzien. Een robuuste keuken die nog
in goede staat is en tegen een stootje kan is zodoende wat we zoeken.
In juli 2011 deden wij een oproep op onze website en in onze nieuwsbrief en via een tip
werd de keuken gevonden!
Een vestiging van het Haga Ziekenhuis in
Den Haag ging verbouwen en wij mochten de
keuken van het sloopbedrijf Schreuders In
dustriële sloopwerken voor een zacht prijsje
overnemen.
Het transport werd door de "Stichting Onder
wijs voor Weeskinderen in Malawi" verzorgd.
Eind december 2011 zijn alle spullen ge
sloopt en per container via Antwerpen naar
Malawi verscheept. Alles is in goede staat in
Kondanani gearriveerd.

Nieuwe bestemming voor de Rory Alec Clinic
In ons vorige jaarverslag meldden we al dat door de verhuizing van de baby's naar het
nieuwe “Caring Hands”, dat ook de medische taken van de huidige Rory Alec kliniek heeft
overgenomen, deze laatste dus leeg is gekomen. Het idee was om hier ondervoede, vaak
zieke ouderen uit de omgeving van
Kondanani kinderdorp op te vangen. Dit
plan kan echter geen doorgang vinden. Er
is een nieuw plan dat nu werkelijk
uitgevoerd kan gaan worden: meer
kinderen in Malawi zullen gebruik gaan
maken van de goede voorzieningen en de
deskundigheid van Kondanani. Kinderen
die dit hard nodig hebben, die een
geestelijke achterstand hebben of een
lichamelijk gebrek. Kinderen die nu, uit
schaamte, vaak verborgen leven in hun
hut. Kinderen die met een behandeling weer volop in het leven zouden kunnen staan.
Maar deze voorzieningen zijn er niet in Malawi. Deze voorziening gaat nu echter door
Kondanani opgericht worden: een nieuw revalidatiecentrum, de:
Rory Alec Rehabilitation Centre
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Berekend is dat hiervoor ca € 15.000,- nodig is. Het geld willen we bijeenbrengen door
middel van diverse acties.
De Commissie
Ontwikkelingssamenwerking van de
Medische faculteitsvereniging Panacea
(COP) uit Groningen heeft aangeboden te
zorgen voor de materialen voor de
behandelkamer, zoals o.a. een behandelbank,
een hometrainer, een wandrek, lichtgewicht
matten, therapeutische ballen, hoepels,
(spring)touwen en materialen voor
speltherapieën. Door middel van diverse acties
hebben zij ruim € 4000 bijeengebracht. Een
deel van deze materialen is reeds aangeschaft.
Natuurlijk zal er ook personeel worden
aangetrokken: een fysiotherapeut, een
logopedist, een bezigheidstherapeut en
een revalidatietechnicus.
Het gebouw is al klaar, de
behandelkamer komt er dankzij COP.
Maar om het nieuwe revalidatie centrum
tot een succes te maken, is er nog veel
nodig:
Materialen en medische hulpmiddelen
voor de fysiotherapie (de behandeling
van cerebrale parese (spasticiteit), spina
bifida (gespleten ruggengraat), hydrocephalus (waterhoofd), epilepsie, down syndroom,
hersenbeschadigingen en ontwikkelings-achterstanden);
Materialen en medische hulpmiddelen voor logopedie (de behandeling van doof- en
slechthorendheid, spraakproblemen);
Materialen voor bezigheidstherapie (de behandeling van autisme, geestelijke achterstand
en gedragsproblemen).
Een andere actie waaraan het bestuur heeft deelgenomen is de HeldenRace. Dit is een
uniek fondsenwervingsevenement welke in geheel Europa wordt georganiseerd en
waaraan meer dan 300 goede doelen meedoen. Stichting Kondanani liep de 6 km mee
met 11 renners en 4 kinderen, in Amsterdam en in Den Haag. Hiermee hebben we meer
dan €10.000,- ingezameld. Ook in 2013 gaan we hieraan deelnemen, dan alleen in
Amsterdam op zondag 9 juni.
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De school van een van de deelnemende kinderen,
OBS De Wingerd in Biddinghuizen heeft zelf een
sponsorloop georganiseerd en hiermee ruim
€3000,- ingezameld! Hartelijk dank!
Bij de “Stichting de grootste familie helpt” is
met succes een subsidie aangevraagd voor een
auto ten behoeve van de revalidatiekliniek. Zij
schenken 5000 euro!
Met al deze acties is het ons gelukt om het
benodigde bedrag bij elkaar te krijgen.
Het is gelukt !
Samen maken wij het verschil !
De nieuwe revalidatie kliniek voor gehandicapte kinderen van Kondanani is een feit !
In februari 2013 opent de kliniek haar deuren en kunnen gehandicapte kinderen de juiste
begeleiding krijgen, waardoor ze weer volop in het leven kunnen staan.
Voor ons was het een geweldige ervaring om te zien hoe iedereen, direct of via een be
kende, betrokken is geraakt bij Kondanani. Onze droom is uitgekomen en wij vinden het
geweldig om te zien dat we samen daadwerkelijk iets hebben bereikt. Ontzettend be
dankt voor jullie steun!

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.
Ten slotte
Wij willen iedereen enorm bedanken voor de steun in het afgelopen jaar.
Dankzij jullie jaarlijks terugkerende giften loopt Kondanani als een geoliede machine en
kunnen wij een constant en liefdevol thuis bieden aan onze kinderen.
Ook hebben wij in 2012 samen hard gewerkt om een verschil te kunnen maken voor de
kinderen in Malawi die het het hardst nodig hebben. Kinderen met een lichamelijk gebrek
en/of een geestelijke achterstand. Kinderen die niet kunnen lopen, niet naar school
kunnen en buiten de maatschappij staan.
En het is ons gelukt ! Samen hebben wij maar liefst meer dan € 20.000 bij elkaar
gebracht.
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Financiële verantwoording 2011 en 2012
In 2011 bedroegen de inkomsten ruim € 20.000,-, ruim € 11.600,- hiervan kwam van
vaste donateurs. In 2012 was dit bedrag ongeveer de helft, maar de oorzaak hiervan zijn
enkele gulle giften van donateurs.
Er waren in 2011 2 projecten: de afbouw van een huis wat ruim € 3100,- kostte en het
transport van de keuken, een kleine € 1000,-. Indirecte kosten bedroegen bijna €400,-.
Indirecte kosten zijn onder andere de kosten voor de website, administratieve kosten
(bankkosten, papier, inkt en postzegels), Kamer van Koophandel en afscheid
bestuursleden.
Voor de keuken kwam er in 2012 bijna € 2000,- in rekening voor sloopkosten en
verzekering tijdens het transport. Verder werden er uitgaven gedaan aan webwinkelartikelen (€ 766,-), de operatie van Grace (een van de moeders van Kondanani) (€ 3500)
en een voorschot op de geiser (€ 2000,-) en een bedrag bestemd voor voeding en
geneesmiddelen voor de kinderen (€ 4000,-). De indirecte kosten bedroegen ruim
€2200,- , voornamelijk veroorzaakt door representatiekosten en kosten voor de
HeldenRace.
Ten slotte is er eind van het jaar een reservering gemaakt van ruim € 22.000,- voor de
Rehabilitation Clinic. Begin 2013 zal dit bedrag in fasen worden uitgegeven.
Eind 2012 heeft er voor het eerst een donatie via een notariële akte plaatsgevonden. Dit
is gebeurd via “schenken.nl”.
Twee rekeningen die niet werden gebruikt zijn opgeheven, vanwege de kosten. Omdat er
een groot bedrag op de rekening staat is er een spaarrekening voor Stichtingen geopend
bij de ABNAMRO. Begin 2013 is hierop €10.000,- gestort.
Het percentage indirect is ook deze jaren weer bijzonder laag (respectievelijk 1,24% en
3,35%). Ook moet (weer) worden aangetekend dat er veel kosten zijn die door het
bestuur uit eigen zak betaald worden en niet gedeclareerd worden. Desondanks blijven in
2011 en 2012 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.
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Balans 2011
Inkomsten
totaal saldo 2010
Inkomsten

€ 13.955,66
€ 20.330,99

Totaal

gesplitst per rekening
62.32.46.597
saldo 2010
Donateurs
Giften

€ 34.286,65

€ 10.456,69
€ 11.608,00
€ 8.722,99

Totaal
44.72.93.893
saldo 2010

€

30.787,68

Uitgaven
projecten (direct)
indirect
subtotaal
saldo 2011
Totaal
percentage indirect

€ 4.085,00
€ 424,91
€ 4.509,91
€ 29.776,74
€ 34.286,65
1,24%

afbouw woning
transport keuken
indirect
subtotaal
saldo 2011
Totaal

€

3.118,00
€ 967,00
€ 378,46
€ 4.463,46
€ 26.324,22
€ 30.787,68
Brielle Home

€ 3.498,97

Totaal

€ 3.498,97

44.72.98.461
saldo 2010

€ 0,00

Totaal

€ 0,00

44.72.99.964
saldo 2010

€ 0,00

Totaal

€ 0,00

projecten
indirect
subtotaal
saldo 2011
Totaal

€ 0,00
€ 20,90
€ 20,90
€ 3.478,07
€ 3.498,97

projecten
indirect
subtotaal
saldo 2011
Totaal

€ 0,00
€ 12,90
€ 12,90
€ 12,90€ 0,00

projecten
indirect
subtotaal
saldo 2011
Totaal

€ 0,00
€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65€ 0,00
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Balans 2012
Inkomsten
totaal saldo 2011
Inkomsten

Totaal

Uitgaven
€ 29.776,74 projecten (direct)
€ 36.055,83 indirect
subtotaal
saldo 2012
€ 65.832,57
percentage indirect

gesplitst per rekening
62.32.46.597
saldo 2011

€ 26.324,22

Donateurs
giften (excl terugboeking)
subtotaal inkomsten
terugboeking van .839
subtotaal inkomsten

€ 6.717,00
€ 29.275,13
€ 35.992,13
€ 3.465,53
€ 39.457,66

sloop en verzekering keuken
BAU Int. webwinkel artikelen
voorschot Geijser en tbv kinderen
operatie Grace
subtotaal direct
indirect
subtotaal uitgaven
.893 Res. Rev.centrum
subtotaal uitgaven
saldo 2012
Totaal

Totaal

€ 65.781,88

Totaal

€ 3.478,07 projecten (direct)
€ 0,00 indirect
subtotaal uitgaven
€ 22.190,00 terugboeking naar .597
€ 22.190,00 subtotaal uitgaven
saldo 2012
€ 25.668,07

44.72.93.893
saldo 2011
Inkomsten
.597 Res. Rev.centrum
subtotaal inkomsten

44.72.98.461 rekening opgehe
ven per 31-12-2012
saldo 2011
ivm opheffen
subtotaal inkomsten
Totaal

Totaal

€ 12,90 projecten (direct)
€ 31,85 Indirect
€ 31,85 subtotaal uitgaven
saldo 2012
€ 18,95

44.72.99.964 rekening opgeheven per 31-12-2012
saldo 2011
€ 12,65 projecten (direct)
ivm opheffen
€ 31,85 indirect
subtotaal inkomsten
€ 31,85 subtotaal uitgaven
saldo 2012
Totaal
€ 19,20

€ 12.236,54
€ 2.205,90
€ 14.442,44
€ 51.390,13
€ 65.832,57
3,35%

€ 1.933,70
€ 766,84
€ 6.018,00
€ 3.518,00
€ 12.236,54
€ 2.146,85
€ 14.383,39
€ 22.190,00
€ 36.573,39
€ 29.208,49
€ 65.781,88

Totaal

€ 0,00
€ 20,90
€ 20,90
€ 3.465,53
€ 3.486,43
€ 22.181,64
€ 25.668,07

Totaal

€ 0,00
€ 18,95
€ 18,95
€ 0,00
€ 18,95

Totaal

€ 0,00
€ 19,20
€ 19,20
€ 0,00
€ 19,20
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