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Jaarverslag 2006 en 2007
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:
 Linda Reijerkerk
: voorzitter
 Henny Knijff
: secretaris
 Jacqueline Voerman : penningmeester
 Geert Terpstra
: bestuurslid, fondsenwerving
 Ruurt van den Berg : bestuurslid, fondsenwerving, webmaster
In de loop van 2006 en 2007 treden er wijzigingen in de bestuurssamenstelling op.
Deze jaren kenmerken zich voornamelijk door de geweldige actie(s) van Bram en Joke, maar ook
door tegenslag bij pogingen om acties van de grond te krijgen. In het bijzonder kunnen hierbij de
gesprekken met het ICCO genoemd worden.
Akties Bram en Joke
Deze twee bekenden van het bestuur hebben in de jaren 2005 t/m 2007 diverse acties gevoerd ten
bate van Kondanani. Hieronder waren enkele Malawiaanse diners voor een groot aantal gasten,
acties bij basisscholen, de kerstnachtcollecte bij de Gereformeerde Kerk in Broek op Langedijk en
een Playbackshow in de Gereformeerde Kerk met 14 optredens. Tevens is er een actie ontketend
voor sponsoring van de koeien en het boerenbedrijf op Kondanani. Op de slotdag, 24 juni 2006:
drie fietstochten van 30 , 70 en 150 kilometer. De stand is op dat moment ca. 50.000 euro!!!
Van dit geld is o.a. een huis voor de kinderen
gerealiseerd, Broeker-Cottage. De opening hiervan
was in oktober 2006 (zie foto's).
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ICCO
Er zijn in 2006 (10-2) enkele gesprekken gevoerd met het ICCO in Utrecht (Dhr. F.Hamer, heeft
ook Kondanani bezocht en was zeer onder de indruk). Het betrof gesprekken over de mogelijke
samenwerking en financiële ondersteuning van het ICCO in projecten van Kondanani. Het ICCO
gaat een samenwerkingsverband aan met Edukans en kerk in Actie en heet nu Impulsis. Onze
contactpersoon wordt opgevolgd door Dhr. K. Roos. In juni volgt er een afwijzing van het ICCO. De
reden was dat de acties niet voldoende ten goede komen aan de lokale bevolking. In een later
stadium is het ICCO gevraagd om als referent op te treden naar de Makro. Echter ook hierin kwam
een afwijzing (september).
Makro
Eind april waren er de eerste contacten met de Makro/Metro. Wij hadden voor dit grootwinkelbedrijf
een geweldig idee om geld in te zamelen. Medio juli is de Makro bereid om onze voorstellen in
overweging te nemen. Zij willen echter graag enkele referenties. Hiervoor hebben wij het ICCO
aangezocht, uiteindelijk met een negatief resultaat. Er is wel een draaiboek gemaakt, maar
verdere contacten zijn vanaf dat moment verwaterd.
Dit omdat Kondanani op dat moment te kort bestaat om, voor de Makro, voldoende referenties te
tonen.
EO
Eind januari 2006 waren er de eerste contacten met EO Metterdaad. Dit heeft een lange adem
gehad. Door reorganisaties bij de EO hebben deze contacten enkele malen stil gelegen. In april en
later in juli is er weer contact geweest. Een en ander is uitgemond in een gesprek (29-8) met
programmamaker Herman Haan. Uiteindelijk zijn in het najaar van 2007 opnamen gemaakt in
Malawi voor de programma's “Het zal je maar gebeuren”, waarin het leven van Annie centraal
staat, en het programma, “Nederland Helpt” (de opvolger van EO Metterdaad). Deze programma's
zijn in februari 2008 uitgezonden.
De documentaire van Het zal je maart gebeuren’’ krijgt als waardering vijf sterren wat het hoogst
haalbare is.
Bestuur
Er is door het bestuur slechts een keer vergaderd in 2006, nl. op 13 februari. Een tweede geplande
vergadering in september is niet doorgegaan.
Dat al is duidelijk dat er een nieuw en fris bestuur moet komen met nieuwe ideeën.
Medio 2006 treedt Henny af als secretaris. Haar eigen Stichting vraagt meer aandacht en ook om
belangenverstrengeling te voorkomen heeft zij deze beslissing genomen. Gert Voerman wordt
voorgedragen als nieuwe secretaris, maar een meerderheid vind het geen goede zaak dat er dan
3 familieleden in het bestuur zouden komen.
Eind december treden Jacqueline en Linda uit het bestuur. Jacqueline blijft in 2007 nog wel
waarnemend penningmeester. Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden, echter tot eind 2007
zonder resultaat. Naar aanleiding van de publiciteit op onze website voorafgaand aan de EO
uitzendingen en later in de media (o.a. Oegstgeester Courant en De Stentor) komen er enkele
reacties op de vacatures. Begin 2008 is het bestuur weer voltallig en gaat er vol elan tegenaan.
Er is in deze verslagperiode ook maar slechts 1 nieuwsbrief uitgekomen: nr. 4 van 18 oktober 2007
Texel
Uit Texel meldt zich mevrouw Hetty van Dijk. Zij wil een inzameling organiseren via de
kindernevendienst en 2 basisscholen op Texel voor Kondanani Malawi en zelfs een presentatie
geven. Zij heeft zelf in Malawi gewerkt en ook een eigen stichting (Saving Grace). Op 15 oktober
2006 wordt hierover gesproken. Er hebben diverse acties op Texel plaatsgevonden, ook Annie is in
2007 op Texel geweest.
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Onderzoek Particuliere Initiatieven
Onderzoek, uitgevoerd door Lau Schulpen, Coördinator PI-onderzoek in Ghana en/of Malawi van
de Radboud Universiteit Nijmegen. Hiervoor is een vragenlijst ingevuld en is er een telefonisch
interview geweest. Bijna 100 organisaties hebben aan dat verzoek ondertussen gevolg gegeven.
Lau Schulpen brengt ook in maart 2007 een bezoek aan Kondanani. 17 november 2007 zijn de
uitkomsten van het onderzoek naar Particuliere Initiatieven (PI’s) gepresenteerd. Op 5 november
ontvangen wij een “draft report”. Hierin worden veel stichtingen die actief zijn in Malawi slecht
beoordeeld waaronder Kondanani. Geert is bij deze bijeenkomst geweest. Later is geprobeerd
contact op te nemen met Lau Schulpen om nog eens hierover van gedachten te wisselen, maar
deze zijn alle mislukt.
Later blijkt dat dhr. Schulpen Kondanani en veel andere stichtingen helemaal niet of niet zelf heeft
bezocht. De beoordelingen blijken gedeeltelijk verzonnen en worden op de bijeenkomst dan ook
volledig onderuit gehaald.
Stichting Tilapia
In november 2007 komt er een contact tot stand met de Stichting Tilapia (TIF – Tilapia International
Foundation). Deze stichting zet zich in om betere en gevarieerder voeding te bieden aan derde
wereld landen door middel van de voedzame vis Tilapia. Deze stichting biedt ook hulp bij de
aanleg van visvijvers. Deze hulp is ook aan Kondanani aangeboden, maar op dit moment liggen
de prioriteiten nog even niet hierbij.
De prioriteiten liggen nu bij het bouwen van kinderhuizen maar daarna zal worden gestart met de
tilapiakweek. De Tilapia stichting zal de kosten daarvoor op zich nemen.
Diversen
 De container met daarin o.a. de tractor die eind 2005 verzonden is, is begin maart 2006
eindelijk ongeschonden aangekomen.
 Eind april 2006 is er een presentatie verzorgd door Jacqueline in de Groene kerk van
Oegstgeest. Er was ook een optreden van een Djembe groep.
 Tevens is er in juni door Jacqueline een projectvoorstel ingediend bij het We Care Fonds
van DeLoitte, welke later gehonoreerd is met 5000 euro!
 In juni 2006 is de Engelse website ge-update.
 In het najaar van 2006 brengt Madonna enkele bezoeken aan Kondanani. Madonna's
toernee langs weeshuizen in Malawi heeft in het land een heftige discussie ontketend over
adoptie. Formeel staat adoptie alleen open voor mensen die minstens achttien maanden in
Malawi hebben gewoond. Madonna's bliksembezoek duurde slechts een paar dagen.
 Half november is Annie in Nederland.
 Eind december verschijnt er een artikel over Annie in het Nederlands Dagblad.
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Financieel verslag 2006

Balans 2006
Inkomsten
Saldo bank
Giften
Donateurs

Uitgaven
€ 18.454,99
€ 12.775,19 projecten
€ 3.641,80 indirect

€ 27.734,68
€ 419,82

Saldo 2005 J&B
giften acties J&B

€ 15.738,90 project J&B
€ 19.830,39 Saldo 2006 J&B

€ 30.034,34
€ 5.534,95

Saldo Bank
€ 70.441,27 Totaal

2006

Totaal

€ 6.717,48
€ 70.441,27

percentage indirect

1,2%

2005

De inkomsten en uitgaven van de projecten van Joke en Bram, die op een apart banknummer zijn
binnengekomen, zijn hierboven ook weergegeven.
Het restant van € 5.534,95 is in 2007 naar de hoofdbankrekening overgeboekt. Het totaalbedrag is
hierdoor min of meer verdubbeld. Het percentage indirect heeft alleen betrekking op de uitgaven
t.b.v. fondsenwerving van de stichting.
De projecten van de Stichting betroffen in 2006:
exploitatiekosten
€ 14.500,verzenden container
€ 4.630,meubilair
€ 2.000,Broeker Cottage
€ 5.000,en in 2007:
exploitatiekosten: voedsel, kleding en onderwijs € 6.000,bouw politiehuis en hek school
€ 7.000,bouw nieuwe school
€ 6.000,-
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Financieel verslag 2007

Balans 2007
Inkomsten
Saldo bank 31-12-2006

Uitgaven
€ 6.717,48

baten:
Giften
Donateurs

lasten:
€ 13.051,01 projecten
€ 3.138,00 kosten fondsenwerving
donateurs

€ 19.512,05
€ 90,61
€-

subtotaal

€ 16.189,01 totaal uitgaven

€ 19.602,66

Totaal

Saldo Bank 2007
€ 22.906,49 Totaal

€ 3.303,83
€ 22.906,49

kosten fondsenwerving:
norm CBF
Kondanani
Geefratio
Kondanani

25%
0,4%

120,5%

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).

Zowel in 2006 als in 2007 blijven kosten voor fondsenwerving ver beneden de norm van het CBF.

