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Jaarverslag 2013
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 bestaat uit:
Martine Berger: voorzitter, fondsenwerver
Carl Israel, penningmeester
Georgette Buitenhuis: fondsenwerver
Ruurt van den Berg: secretaris, webmaster

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

Carl is per 1 maart 2013 toegetreden tot het bestuur.

Stichting Kondanani Nederland heeft al sinds 1 januari 2008 de ANBI status.
(ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status geeft fiscale
voordelen aan onze donateurs.

Er is door het bestuur in 2013 7 keer vergaderd. Er zijn in deze periode 2 nieuwsbrieven
uitgebracht.
In 2013 heeft de focus gelegen op de nieuwe polikliniek, het Rory Alec Rehabilitation
Centre. Alle acties stonden in het kader hiervan, zoals bijvoorbeeld de Heldenrace (een
herhaling van de succesvolle race uit 2012), deelname aan “werelddorp Oegstgeest” en aan
de boekenbeurs van de Fonteys Hogeschool te Tilburg.
Hierna volgen de zaken die ons verder bezighielden in 2013, kort toegelicht. Het financiële
overzicht wordt apart gepubliceerd.
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Rory Alec Rehabilitation Centre
Zoals we vorig jaar meldden heeft de Rory Alec Clinic een nieuwe bestemming gekregen. De
kliniek is nu ingericht als poliklinisch revalidatiecentrum. Kinderen in Malawi uit de wijde
omgeving van het kinderdorp kunnen nu gebruik 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.
Het gebouw is klaar, de behandelkamer is
ingericht, dankzij de Commissie
Ontwikkelings-samenwerking van de
Medische faculteitsvereniging Panacea
(COP) uit Groningen. We hebben een 4x4
ambulance kunnen aanschaffen dankzij “De
grootste Familie helpt”.
Veel medische hulpmiddelen zijn lokaal
gemaakt. Wat niet lokaal verkrijgbaar is,
wordt momenteel ingezameld of
aangeschaft. Te denken valt aan
lichtgewicht matten, therapeutische ballen,
materialen voor speltherapie, spalken en
splinten, Piedro schoenen, looprekken,
krukken enz.
De ingezamelde middelen zijn nu tijdelijk
opgeslagen en wachten op transport naar
Malawi. Natuurlijk is er ook personeel
aangetrokken: voorlopig een
revalidatietechnicus en 2 ondersteunende
krachten. In de toekomst zouden ook
andere disciplines (zoals bijvoorbeeld een
logopedist en een bezigheidstherapeut)
kunnen worden aangetrokken.
Op 15 juni is de revalidatiekliniek officieel
geopend al direct konden de eerste
patiëntjes worden geholpen!
Nogmaals: dank aan iedereen die dit het vorig jaar en dit jaar met ons verwezenlijkt heeft!
Het budget voor de kliniek is bijgesteld op € 29.000.
Behandelkamer (COP)
Algemene materialen
(handdoeken, textiel, inventaris)
Medische hulpmiddelen incl. transport container
4x4 Ambulance (“De grootste familie helpt!)”
Totaal

€ 4.000
€ 5.000

€ 12.500
€ 7.500
€ 29.000

De behandelkamer is klaar, de algemene materialen en de 4x4 ambulance zijn aangeschaft.
Het budget voor medische hulpmiddelen zetten we in “op maat”. Dat wil zeggen afhankelijk
van de aanwezige patientjes en hun daadwerkelijke behoeften.
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Boek over Annie’s leven, verschenen: 19 april 2013
Op 19 april 2013 is er een boek over Annie verschenen: "Mother of Malawi" (bijna dezelfde
titel als het EO- televisieprogramma van enkele jaren geleden) geschreven door Al Gibson.
Het boek vertelt de levensgeschiedenis van Annie Chikwaza en hoe zij gekomen is tot de
oprichting van Kondanani. Het is geschreven in het Engels en kan besteld worden via onze
website www.kondanani.nl of via de website www.motherofmalawi.com

CD van de Superkids
Kondanani heeft haar eigen muziekgroep; The Superkids. Zij worden gevraagd om
optredens te verzorgen en hebben dit jaar hun eerste CD uitgebracht, getiteld “Kumbaya”,
waarop 10 prachtige liedjes te horen zijn. U krijgt de CD thuisgestuurd, als u een eenmalige
donatie doet aan de Stichting Kondanani Nederland onder vermelding van CD Kumbaya.
Vriendendag Annie 1 juni 2013 te Nunspeet
Voor de tweede keer in ons bestaan hebben we een vriendendag georganiseerd. Deze dag is
bedoeld om alle mensen die Kondanani een warm hart toedragen te bedanken voor hun
steun en inzet. Dit keer waren we te gast bij B&C Raamdecoraties te Nunspeet. Eerst
hebben Annie en adoptiekinderen met hun ouders van een lunch genoten, waarna de
overige gasten werden ontvangen. Zoals op
de foto bijvoorbeeld "oude" vrienden van
Texel en de EO.

Annie heeft in het kort aangegeven hoe
Kondanani er nu voorstaat en waar ze mee
bezig is: de revalidatiekliniek. Er werden veel vragen aan haar gesteld, die door haar
uitgebreid werden beantwoord. In de "winkel" konden Malawiaanse houten beeldjes,
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aardewerk en plastic manden worden gekocht. Ook haar boek "Mother of Malawi" en de CD
van het kinderkoor van Kondanani vonden gretig aftrek. Na afloop was er een borrel en kon
er worden nagepraat. Kortom: een geslaagde dag!
HeldenRace 9 juni 2013 Amsterdamse Bos
Met veel officiële renners en hun fans verscheen het Kondanani-kids-team in het
Amsterdamse Bos aan de start! Niet alleen een sportief resultaat, maar met z'n allen ook
weer een prachtig financieel resultaat neergezet: ruim €5000,- voor het revalidatiecentrum
bijeengebracht! En het leuke was dat we de cheque al direct aan Annie konden
overhandigen, want zij was erbij!! (Zij staat ook op de foto in het midden). Na afloop een
gezellige picknick, zonder regen dit jaar.

Deelname aan "Werelddorp Oegstgeest" 24 juni 2013
Op 24 juni waren wij te gast bij
de derde editie van "Oegstgeest
in Beweging", een
netwerkbijeenkomst, deze keer
met het thema "Werelddorp".
Onze insteek van deze avond was
om hulpmiddelen te krijgen voor
de pas geopende
revalidatiekliniek, of in ieder
geval nieuwe ideeën waar we met
deze vraag terecht kunnen. De
opkomst op de avond was groot.
De bezoekers aan onze tafel
waren geïnteresseerd en hebben

4 van 6

Stichting Kondanani Nederland, jaarverslag 2013

ons veel ideeën aan de hand gedaan. De kwaliteit van deze avond was voor ons dan ook
goed.
Op de site van dorpslab vonden we bijgaande foto en tekst. … Ruurt van den Berg achter de
tafel van Kondanani in gesprek met tafelgasten waaronder Michiel Teeuwen
(fractievoorzitter VVD) en Mieke van Riel (voorzitter Seniorenraad). Op de achtergrond staat
Martine Berger.

Grote boekenverkoop op Fontyscampus
De mediatheek van de Fontys Hogeschool in Tilburg heeft op dinsdag 5 november een grote
uitverkoop gehouden. Honderden boeken, waaronder unieke, antieke exemplaren, werden
die dag in het de gangen rond de mediatheek verkocht. En de opbrengst…. gaat naar het
goede doel!
De opbrengst van de verkoop gaat onder andere naar het revalidatiecentrum van
het Kinderhuis Kondanani in Malawi. Het bestuur van Stichting Kondanani Nederland was
met een voorlichtings-stand aanwezig.
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Stichting Kondanani Nederland heeft al sinds 2008 de ANBI-status. Per 1 januari 2014
worden de regels voor het hebben van een ANBI-status door de belastingdienst
aangescherpt. ANBI's moeten vanaf die datum een aantal gegevens op een eigen of
overkoepelende internetsite publiceren. Ook publiceert de Belastingdienst vanaf die datum
een aantal extra gegevens op zijn internetsite.
Stichting Kondanani heeft er voor gekozen de gevraagde informatie op de eigen website te
publiceren. Daarnaast staan we ook vermeld op http://www.geef.nl/doel/585/transparantie
en ook op de site van de Kennisbank Filantropie, voorheen het CIGD (centrale informatie
voor goede doelen) zullen de gegevens vermeld gaan worden
(http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/kondanani )
Kerstactie
Dit jaar vroegen wij u allen de Kerstwens van Kondanani retour afzender te sturen!
Gekoppeld aan onze wens zat namelijk een formulier, waarmee u maandelijks donateur van
Kondanani werd. Enkele formulieren werden ingevuld en geretourneerd, waarmee deze
actie succesvol en voor herhaling vatbaar was. Ook is onze kerstgroet op de site gezet.

Kondanani op Facebook
Facebook, de sociale netwerksite, biedt ons de mogelijkheid om wereldwijd contact
te houden met alle mensen die geïnteresseerd zijn in Kinderdorp Kondanani. Ieder
een kan hier nieuwtjes of gedachten delen, of een discussie starten. We willen daar
om iedereen oproepen om "vriend" van Kondanani te worden op onze Facebook-pa
gina. Wordt vriend van Kondanani (vindt dit leuk) en laat een berichtje achter op het prik
bord.
Het FaceBook-adres is: https://www.facebook.com/kondananinederland
Ook hebben we een twitter-account. Het Twitter-adres is: https://twitter.com/kondanani_nl.
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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
Op deze plaats willen wij opnieuw iedereen heel erg hartelijk 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.
Opnieuw hebben wij in 2013 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.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG
STICHTING KONDANANI NEDERLAND 2013
In 2013 bedroegen de inkomsten €18.042,‐ waarvan €5.580,‐ van vaste donateurs. De overige
inkomsten zijn te verdelen in diverse acties en giften zoals giften van instellingen (€1.779,) giften van
particulieren (€3.947), giften als gevolg van de georganiseerde vriendendag (€1.370), verkoop van
boeken, beeldjes en manden (€379), een schenking net notariële actie (€150,‐) en overige giften
(€207) wat een totaal aan giften heeft gegenereerd van €7.832.
In 2013 hebben we als stichting de acties uitgevoerd om fondsen te werven voor de revalidatie
kliniek op Kondanani, zo hebben we in €4.629,‐ opgehaald via de heldenrace.
In Malawi is voor de revalidatie kliniek een auto gekocht voor €7.218,‐ met hulp van een donatie uit
2012 van de Grootste Familie van Nederland en hebben we €5.018,‐ uitgegeven aan materialen om
de revalidatie kliniek te helpen opstarten. Daarnaast is een bijdrage geleverd voor het kerstfeest van
de kinderen en de Malawiaanse medewerkers op Kondanani van €2.018,‐
Om de verschillende acties uit te kunnen voeren heeft het bestuur €2.552,‐ uitgegeven aan indirecte
kosten voornamelijk toe te schrijven aan representatie kosten en kosten welke gemaakt zijn voor de
Heldenrace (€489,‐), de vriendendag (€210,‐), bankkosten (€198,‐), belettering voor de Jeep (€160,‐)
en de aanschaf van een aantal exemplaren van het Boek Mother of Malawi van Annie Chikwaza
(€104,‐). Het percentage indirect is ook dit jaar weer bijzonder laag te noemen, echter in vergelijking
met voorgaande jaren ligt gestegen van 3,25% naar 3,68%. Hierbij is het goed om op te merken dat
veel kosten door het bestuur uit eigen middelen betaald worden en niet gedeclareerd worden.
Desondanks blijven we weer beneden de norm van het CBF van 25%.
CBF Norm:
Aan kosten fondsenwerving heeft het CBF de norm van 25% gesteld. Dit betekent dat, wil men in
aanmerking komen voor het keurmerk, niet meer dan 25 eurocent mag worden uitgegeven om
een euro binnen te krijgen.

Balans
Balans

2013

Inkomsten
totaal saldo 2012
Inkomsten

Totaal

Uitgaven
€ 51.390 projecten (direct)
€ 18.042 indirect

€ 14.254
€ 2.552

subtotaal
saldo 2013
€ 69.432 Totaal
percentage indirect

€ 16.806
€ 52.625
€ 69.432
3,68%

62.32.46.597
saldo 2012

€ 29.208 algemene materialen kliniek
inleg spaarrekening
extra reservering kliniek

€ 10.000

Donaties Kondanani Malawi

€ 2.018

€ 5.580
€ 12.462 indirect

subtotaal
Totaal

44.72.93.893
saldo 2012
extra reservering kliniek

Totaal

spaarrekening
saldo 2012
eerste inleg
tweede inleg

€ 7.000

tweede inleg spaarrek

subtotaal direct
donateurs
giften

€0
€ 10.000

€ 18.042 subtotaal
saldo 2013
€ 47.250 Totaal
percentage indirect

€ 22.182 kliniek
€ 7.000 jeep voor clinic
indirect
subtotaal
saldo 2013
€ 29.182 Totaal
percentage indirect

€ 29.018
€ 2.477
€ 31.495
€ 15.755
€ 47.250
5,24%

€ 5.018
€ 7.218
€ 76
€ 12.312
€ 16.870
€ 29.182
0,26%

€0
€ 10.000
€ 10.000

Totaal

subtotaal
saldo 2013
€ 20.000 Totaal

€0
€ 20.000
€ 20.000

totaal uitgaven
totaal saldo 2013
€ 69.432 Totaal

€ 16.806
€ 52.625
€ 69.432

totaal alle rekeningen

Totaal

