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Jaarverslag 2008
Dit jaarverslag heeft alleen betrekking op de activiteiten van Stichting Kondanani Nederland en
beschrijft niet de projecten in Kondanani Malawi. Zie hiervoor onze website en nieuwsbrieven.
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
Stichting Kondanani Nederland heeft de ANBI status verkregen met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008. (ANBI staat voor Algemeen Nut
Beogende Instelling).
Deze status geeft enkele fiscale voordelen:
➢ Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen
over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van
het algemeen belang.
➢ Uitkeringen die een ANBI krijgt in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van
schenking.
➢ Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur
giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de
daarvoor geldende regels).
Nieuw bestuur
Per 1 januari 2008 waren er 3 vacatures voor bestuursfuncties. In april is er een nieuw bestuur
aangetreden, bestaande uit de volgende leden:
➢ Irma Boon, Oegstgeest, voorzitter
➢ Eveliene Mus, Hellevoetsluis, secretaris
➢ Martine Berger, Amsterdam, sponsoring
➢ Geert Terpstra, Harderwijk, sponsoring en externe communicatie
➢ Ruurt van den Berg, Oegstgeest, penningmeester en webmaster
In verband met de nieuwe functieverdeling wordt ons nieuwe postadres:
Stichting Kondanani Nederland
p/a Eveliene Mus
Pieter Poststraat 9
3221 XL Hellevoetsluis
Het nieuwe bestuur is met veel enthousiasme aan haar taak begonnen. Er is 6x vergaderd en er
zijn 4 nieuwsbrieven verschenen in 2008. Ook heeft Annie ons 2x bezocht en met de nieuwe
bestuursleden kennis gemaakt.
Verder zijn er diverse acties en activiteiten op touw gezet. Te noemen valt: de fokveedag in
Hellevoetsluis, de acties op Texel (contactpersoon mw. Hetty van Dijk), acties op “mijn school” te
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Harderwijk en de lagere school "Stap voor Stap" in Elst(Gld). Er is een kaasmachine gedoneerd
die met een container verscheept moet worden. Dit geeft ons de gelegenheid om meer goederen
te versturen die in Malawi erg duur zijn of helemaal niet te koop. Hierbij onder andere een grote
partij Crocs (schoenen), diverse kinderfietsen, een groot aantal laptops (geschonken door NS),
rolgordijnen (geschonken door B&C raamdecoraties) en een groot speelwerktuig. De container
vertrekt in het voorjaar van 2009.
Public relations
Een aantal belangrijke PR-feiten moet hier genoemd worden:
Door grote inspanningen van Geert in het voorgaande jaar is het nu zover. De Evangelische
Omroep heeft een programma gemaakt over het leven van Annie terpstra, Mem in Malawi.
Op dinsdag 12 februari 2008 heeft de EO het
programma “Het zal je maar gebeuren”
uitgezonden.
De EO heeft vorig jaar reeds opnamen in
Malawi gemaakt. Een persbericht hierover kunt
u lezen op onze website.
Ook in het programma “Nederland helpt” is
aandacht besteed aan Kondanani. Deze
uitzending heeft plaatsgevonden op donderdag
14 februari 2008.
In de uitzending van de EO "Nederland Helpt"
heeft u kunnen zien dat de firma Heras een hek
en beveiligingssysteem heeft gedoneerd om de
terreinen van Kondanani te beschermen tegen overvallen. Heras zal ook de aanleg realiseren.
Helaas is het hek van Heras niet geplaatst omdat er geen overeenstemming kon komen over de
invoerrechten van het hek. Vaak is het mogelijk om voor projecten als Kondanani vrijstelling te
krijgen. Helaas neemt dat vaak wel veel tijd in beslag, in ons geval kon dit helemaal niet en waren
de invoerrechten absurd hoog. Heras heeft toen besloten de waarde van het hek (in 2009 in de
boeen: € 10.000,-) te doneren onder de voorwaarde dat dit gebruikt wordt voor de bescherming
van Kondanani. En dat is hoognodig want er worden regelmatig roofovervallen gepleegd.
Aan het eind van het jaar zelfs nog een derde uitzending: Een goed begin op 15 november
2008 .We konden weer een kijkje nemen in het weeskinderdorp Kondanani. De uitzending gaat
over de adoptie van Chimwemwe die wordt geadopteerd door vader Jan en moeder Esther Ekkel
uit Oss. De opnamen laten de ontroerende eerste ontmoeting zien van ouders en kind en het
afscheid van Chimwemwe uit het dorp waar hij samen met de vele broertjes en zusjes
(weeskinderen) zo liefdevol is opgevangen.
Ten slotte moet onze folder genoemd worden. Door inspanning van het gehele bestuur is dit een
mooi resultaat geworden. Daarnaast is de naam Kondanani enkele keren in de pers genoemd:
➢ EO, persbericht 12-2-2008, Annie Terpstra, mem in Malawi
➢ EO visie, nr 6 2008
➢ Oegstgeester Courant dd 6-2-2008, Oegstgeester stichting zoekt bestuursleden,
Kondanani in het nieuws
➢ AD 17-7-2008, Hellevoetse koe gaat naar Malawiaans weeshuis
➢ Hellevoetse Courant 27-7-2008, Hellevoetse koe gaat naar Malawiaans weeshuis
➢ Oegstgeester Courant 15-10-2008, met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking.
➢ Nieuwsbrief Het Rozenblaadje (Haarlem) 20-12-2008, Klimauto naar Malawi.
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Fokveedag Hellevoetsluis
Zaterdag 9 Augustus heeft in Hellevoetsluis de jaarlijks terugkerende fokveedag plaatsgevonden.
De fokveedag is uitgegroeid tot een levendig evenement met keuringen van de koeien en de
kalfjes, diverse demonstraties. Naast deze activiteiten is er een uitgebreide markt met ambachten
en plattelands streekprodukten. Op deze markt heeft de Stichting Kondanani ook een kraam.
Toen bekend werd dat Kondanani Malawi een nieuwe koe nodig had is dat probleem snel en
voortvarend opgepakt door "Natuurlijk Voorne-Putten". Dit is een vereniging die zich inzet voor het
behoud van het cultuurhistorische landschap op Voorne Putten. Een groep enthousiaste leden van
deze vereniging heeft binnen mum van tijd de benodigde 500 Euro bijeengebracht voor de nieuwe
koe (Karin) voor Kondanani! Karin zelf zal door Annie in Afrika worden gekocht.
In de Kondanani-kraam werden originele
Malawiaanse produkten verkocht. Afrikaanse
schalen, houtwerk, maar ook papier gemaakt van
olifantenpoep. Daarnaast zijn er informatiefolders
uitgedeeld en hopen we weer nieuwe donateurs te
winnen voor Kondanani.
Met de opbrengst van de verkoop in de kraam en
een bakstenen-actie gaan we verder bouwen aan
het nieuwe babyhuis op Madalo. In het kader van
deze actie konden er, vantevoren, of aan de kraam
zelf, (fictieve) bakstenen a raison van € 5,- gekocht
worden. Met een netto opbrengst van zo'n € 1600,kunnen we deze actie als zeer gelaagd beoordelen,
ondanks dat er heel veel tijd in is gaan zitten.
Texel voor Kondanani
Texel heeft Kondanani ontdekt. De kindernevendienst van de Maartenskerk in Oosterend kwam als
eerste over de brug met een spaarproject van een jaar, en zoals dat vaker gaat op een eiland:
binnen korte tijd verspreidt dat nieuws zich en weet opeens iedereen waar Malawi ligt..…
In november was ik op bezoek bij Annie en sindsdien word ik regelmatig uitgenodigd om met beeld
en geluid te getuigen van het wel en wee van Kondanani. Basisschool De Akker stelde de
opbrengst van hun kerstdienst ter beschikking en Roel, Lieke en Fem verzamelden begin januari
maar liefst 300 kerstbomen die ze voor 20 eurocent aan de gemeente verkochten, zodat er € 60
voor Kondanani beschikbaar kwam. Kleine kinderen brachten mij spontaan hun te kleine kleding
“voor Kondanani”. Annie gaf al snel de wens te kennen tijdens haar a.s. bezoek ook naar Texel af
te reizen, en nu word ik regelmatig op straat staande gehouden: ”Wanneer komt Annie?” en “Ze
komt toch wel?”.
Zeer onlangs hebben de Texelse kerken besloten dat Kondanani hun nieuwe jaarproject wordt.
Geweldig hoe in korte tijd de naam Kondanani op Texel een begrip is geworden. Leuk ook, om
ieders goedgeefsheid en spontaniteit te mogen ervaren. Jullie zullen nog veel van ons horen!
(Bijdrage van Hetty van Dijk, Texel)
Annie heeft Texel ook bezocht en er een spreekbeurt gehouden.
Acties op scholen
De Chr. school voor Praktijkonderwijs "Mijn school" te Harderwijk spaarde € 500,-. Ook hiervan zal
een koe gekocht worden in Malawi.
De groepen 8 van de lagere school "Stap voor Stap" in Elst(Gld) hebben d.m.v. vele ludieke acties
ruim 3000 euro´s bij elkaar gebracht. Ook de komende jaren zal de school Kondanani blijven
steunen.
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Stimuleringsbijdrage Gemeente Oegstgeest
Op uitnodiging van de werkgroep OSO (ontwikkelingssamenwerking Oegstgeest) is er een
projectvoorstel geschreven en deze is in december gehonoreerd met een stimuleringsbijdrage voor
ontwikkelingssamenwerking van de gemeente Oegstgeest met een bedrag van € 1500,-.
Bijdragen uit Nederland aan de bouwwerkzaamheden op Kondanani in Malawi.
Er blijft driftig gebouwd worden op Kondanani en Madalo. Het op dit moment grootste en
belangrijkste; de bouw van het nieuwe babyhuis, vordert gestaag, dankzij giften uit zeer diverse
bronnen (waarschijnlijk gereed in 2009).
Het is een race tegen de prijsstijgingen en de regentijd. De kredietcrisis heeft de hele wereld op
zijn kop gezet en zal ook zeker zijn weerslag hebben op de grondstof-prijzen. Het dak is al gekocht
en zal zo snel mogelijk geplaatst worden, maar het zou fijn zijn als we bij de afwerking van het huis
toch kunnen genieten van op zijn minst gestabiliseerde, maar hopelijk gedaalde prijzen.
Andere bouwprojecten die voor 2009 gepland staan zijn twee nieuwe woonhuizen voor de oudere
groep kinderen op Madalo, een nieuw (2 verdiepingen hoog!) schoolgebouw en..... niet alleen het
kinderdorp barst uit zijn voegen; ook een extra varkensstal is hard nodig om de groei aan te
kunnen.
De dynamiek is ongekend en het tempo ongeevenaard.
Dit is heel positief, maar het houdt wel in dat we ook heel hard moeten werven voor nieuwe
donateurs.
Op Madalo moeten op korte termijn twee woonhuizen bij worden gebouwd (realisatie in 2009).
Hier is een start gemaakt met het eerste huis maar er is helaas, door de sterk stijgende prijzen,
onvoldoende geld. We hopen dat daarin, door schenkingen/donaties en acties verandering komt
en wel zo dat ook met het tweede huis begonnen kan worden.
De bouw van de nieuwe stallen is bijna rond. Dankzij deze voorziening is er nu steeds voldoende
eten en zuivel voor de kinderen, de medewerkers en de staf.
De stichting heeft in 2008 2x een donatie gedaan voor de (af)bouw van het eerste huis op Madalo,
in totaal € 11.000,-. (zie financieel jaarverslag).
Annie in Nederland
Annie is 2x in Nederland geweest en heeft in die tijd een aantal spreekbeurten gehouden door het
hele land. Een programma hiertoe werd door ons opgesteld.
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Financieel verslag 2008

Balans 2008
Inkomsten
Saldo bank
Giften
Donateurs

2007

Uitgaven
€ 3.303,83
€ 17.974,67 projecten
€ 1.643,00 indirect
Saldo Bank
€ 22.921,50 Totaal

Totaal

€ 13.440,78
€ 309,90
2008

percentage indirect
geoormerkt:

€ 9.170,82
€ 22.921,50
1,4%

belangrijke projecten
Luzias

€ 1.000,00

Luzias

€1.000,00

koeien

€ 1.000,00

Stimulerinsbijdrage gem Oegstgeest

€1.500,00

huis

€ 6.000,00

vloer

€ 5.000,00

Door de “oude” donateurs werd in 2008 €1643,- geschonken. Inmiddels zijn er nieuwe donateurs
die regelmatig een schenking doen, ter waarde van bijna € 4500,-. Deze staan nog vermeld bij
“giften”. De overige giften zijn eenmalig en bedragen bijna € 13.500,-. Tesamen met het saldo van
2007 zijn de exploitatiekosten € 22.921,50.
Aan “projecten” werd in 2008 € 13.440,71 uitgegeven, onder andere aan 2 koeien (€ 1000,-), een
deel voor de bouw van het huis op Madalo (€ 6000,-) en een vloer (€ 5000,-).
Indirect werd een bedrag van bijna € 310,- uitgegeven, voornamelijk voor de druk van de folder
(€ 218,-) en de hosting van de website ( € 36,-).
Het saldo eind 2008 bedraagt € 9170,82.
Hiermee komt het percentage indirect op 1,4 %, waarbij wel moet worden aangetekend dat er veel
kosten zijn die door het bestuur uit eigen zak betaald worden en niet gedeclareerd worden.
Afgesproken is dat we deze kosten volgend jaar wel zullen bijhouden, zodat we een reeel beeld
krijgen van de (indirecte) fondsenwervingskosten.
Desondanks blijven in 2008 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).

