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In het noorden van Uganda was het tot 2006 burgeroorlog. Vooral kinderen kregen
het zwaar te verduren. Jongens werden door rebellen geronseld om als kindsoldaat
te vechten, meisjes om als werkster en sexslavin te fungeren. Veel kinderen
vluchtten daarom samen met hun ouders naar dichtbij gelegen kampen. Nu de rust
is teruggekeerd, willen de mensen terug naar huis.
Tijdens de oorlog zijn bijna alle scholen verwoest. Kinderen krijgen grotendeels les onder een boom, dus als het
regent, gaat de les niet door. Onderwijs is voor deze kinderen erg belangrijk. Het helpt hen om weer kind te zijn
en hun traumatische ervaringen te verwerken. ZOA-Vluchtelingenzorg wil daarom helpen met een
onderwijsproject.
Door de bouw van twintig klaslokalen, 12 woningen voor - vooral vrouwelijke - leerkrachten en de begeleiding
van ouders en docenten in onderwijscommissies krijgt het onderwijs een enorme stimulans. Daarbij zetten we
ons extra in om meisjes naar school te krijgen.
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Van kostganger...
..tot kostwinner
Studiebeurzen Burkina Faso, West-Afrika
Slechts drie maanden per jaar regent het in Burkina Faso, een
land ten zuiden van de Sahara-woestijn in West-Afrika. De rest
van het jaar is het droog. De zon brandt er hevig. Het gewas
verdort, meren en waterputten drogen op. Een zorgelijke zaak,
omdat de meeste mensen in Burkina Faso leven van de landbouw.
Met het onderwijs is het ook zorgelijk gesteld. Leerkrachten zijn
niet altijd opgeleid om voor de klas te staan. Klassen bestaan
meestal uit 50 tot 100 kinderen. Geschat wordt dat minder dan
50 procent van de jongeren de basisschool afmaakt. Terwijl juist
onderwijs de kans geeft op een toekomst buiten de kwetsbare
sector van landbouw.
Circa 3.200 kinderen uit arme gezinnen ontvangen christelijk
onderwijs, voedsel, kleding en medische zorg via de scholen van
partner CREDO. Zeker 1.225 kinderen konden na de basisschool
doorleren. Van hen zijn 1.142 leerlingen in de plaatsen Bobo en
Léo zich aan het specialiseren in een vak op de vakcentra van
CREDO.
De technische opleidingen worden afgestemd op de behoefte van
de lokale ondernemers. De jongeren worden begeleid in het
opzetten van een eigen bedrijf. Met een beurs zijn 83 jongeren
zelfs een universitaire opleiding gestart.
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Beknopt jaarverslag Van Dorp Foundation over 2008
Doel en karakter van de Van Dorp Foundation
Van Dorp Foundation is opgericht vanuit de uitdrukkelijke wens van de Familie Van
Dorp om steun te verlenen aan de allerarmste kinderen op deze wereld.
Echt arme kinderen komen op veel plaatsen op deze wereld voor. Maar zeker ook
de weeskinderen binnen Uganda.
Het ambitie niveau is om net zoveel kinderen te helpen als dat binnen de Van Dorp
Installaties en Van Dorp Multiplier bv medewerkers werken. Eind 2008 waren dat er
ca.850. Dit betekent dat ultimo 2008 circa 76 % van het ambitie niveau wordt
gehaald.
Via nieuwsbrieven wordt getracht de medewerkers bij het project te betrekken door
inzamelingen of door adoptie.
Verslag van het bestuursjaar
Afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het versterken en uitbouwen van
de contacten met de christelijke ontwikkelingsorganisatie Stichting Woord en Daad
uit Gorinchem. Dit heeft geresulteerd in het aangaan van een zogenaamde
partnerovereenkomst. Hierin is overeengekomen om, naast de jaarlijkse contributie
bijdrage van € 5.000 minimaal € 100.000 te doneren gedurende een periode van drie
jaar. In 2006 is hiervan een bedrag ad. € 40.000 overgemaakt en in 2008 € 50.000;
het resterende bedrag ad. € 10.000 is in de balans per 31 december 2008
opgenomen als Bestemmingsreserve.
In het verslagjaar is een project van ZOA ondersteund met een geldbedrag van
€ 35.000.
In 2008 is de ondersteuning voortgezet van de Kawukanu Christiaan School (Africa
Rural Outreach) in een klein dorpje in het district Luwero in Uganda.
Ook is in 2008 – evenals in voorgaande jaren - binnen het kader van de
doelstellingen van de Stichting door personeelsleden van Van Dorp dienstencentrum
bv deelgenomen aan het adoptieplan dat wordt opgezet en uitgevoerd door Stichting
Kawukano Children Mission , Gouda.
Ook is in 2008 aan de Stichting Christelijke Hulp in Kenia (SCHiK) een bedrag ad. €
15.000 bijgedragen voor de aanschaf van een tractor en is een gift ten bedrage van
€ 2.500 overgemaakt voor nood(voedsel)hulp in het gebied rondom Eldoret in Kenia.
Tenslotte zijn gedurende het verslagjaar een aantal incidentele giften aan diverse
instellingen gedaan.

Het bestuur heeft in het verslagjaar 5 maal vergaderd.
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2008
31 december 2008
euro
euro

31 december 2007
euro
euro

182.815,17
946,00
0,00
6.229,76

221.446,64
946,00
125,00
9.050,18

Activa
Vlottende activa
vordering Van Dorp dienstencentrum bv
nog te ontvangen baten uit acties van derden
overlopende posten
liquide middelen

Totaal activa

189.990,93

231.567,82

189.990,93

231.567,82

Passiva
Reserves en fondsen
reserves
continuïteitsreserve
bestemmingsreserve
overige reserves

0,00
10.000,00
171.414,93

0,00
60.000,00
164.197,82
182.414,93

224.197,82

4.549,00

4.370,00

fondsen
bestemmingsfondsen
Kortlopende schulden
Stichting Kawukano Children Mission
Stichting Jan Vuyk Huis

1.027,00
3.000,00

Totaal passiva
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0,00
3.000,00
4.027,00

3.000,00

189.990,93

231.567,82

Staat van baten en lasten
2008
euro

euro

2007
euro

euro

Baten
uit donaties
uit giften
uit giften met bestemming
uit acties van derden
uit adoptieplan

75.000,00
20.015,02
515,00
165,00
2.772,00

90.000,00
8.713,76
179,00
1.764,00
3.447,00
104.103,76

rente

6.905,00

Som der baten

6.905,00

98.467,02
8.307,00

8.307,00

106.774,02

111.008,76

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Woord en Daad
contributie
Woord en Daad
donaties
Africa Rural
ZOA
Stichting Christelijke
Hulp in Kenia
aanschaf
(SCHIK)
tractor
noodhulp
Zimbabwe
Stichting Exodus

Bangladesh

5.000,00
1.000,00
29.500,00
35.000,00

5.000,00
0,00
24.200,00
0,00

15.000,00

0,00

5.000,00
3.447,00
5.000,00
2.500,00
2.000,00
0,00

0,00
2.772,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

Stichting Kawukano Children Mission
Stichting Bethel
trainingswerkplaats etc.
SCHIK
noodhulp
Kenia
Diverse giften
Jan Vuyk Huis

103.447,00
Beheer en administratie
Kamer van Koophandel, contributie
bankrente en - kosten

27,00
138,65

Som der lasten
Resultaat

34.972,00

21,62
108,04
165,65

129,66

103.612,65

35.101,66

7.396,11

71.672,36

0,00
0,00
7.217,11
179,00
7.396,11

0,00
0,00
70.992,36
680,00
71.672,36

Resultaatbestemming
continuïteitsreserve
bestemmingsreserve
overige reserves
bestemmingsfondsen
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Toelichting
Algemeen
De Stichting van Dorp Foundation te Zoetermeer is opgericht bij notariële akte d.d.
16 december 2004. De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel te Den Haag onder nummer 27272769.
De Stichting heeft als doel:
• het bieden van hulp aan kansarme kinderen door het bieden van opvang met
voeding en (vak)scholing;
• het opzetten van medische zorg daar waar dit ontbreekt;
• het ontwikkelen van werkgelegenheidsprojecten;
• het begeleiden van hulpverleningsprojecten.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.
Conform het bepaalde in de statuten ontvangen de bestuursleden als zodanig geen
beloning voor hun werkzaamheden; wel hebben zij recht op vergoeding van de door
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde
kosten.
Waarderingsgrondslagen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna anders
vermeld. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking
hebben.
Reserves
Volgens de statuten van de Stichting moeten batige saldi worden bestemd voor het
doel van de Stichting dan wel – bij eventuele liquidatie –voor een soortgelijk doel.
In aansluiting met – voorgenomen – regelgeving inzake de jaarverslaggeving van
fondsenwervende instellingen wordt door afzonderlijke benoeming van de reserves
in de balans aangegeven op welke wijze de ter beschikking staande middelen zullen
worden aangewend.
Fondsen
Ingeval door derden middelen aan de Stichting zijn verstrekt waaraan een specifieke
aanwending moet worden gegeven, worden deze in de balans gepresenteerd als
bestemmingsfonds.
Specificaties
Voor zover relevant geacht, worden hieronder nadere specificaties en/of
toelichtingen opgenomen van individuele posten in de balans en/of de staat van
baten lasten.
Vordering Van Dorp DC
Dit betreft door Van Dorp dienstencentrum bv te Zoetermeer toegezegde bijdragen,
welke zullen worden uitbetaald nadat hiervoor bestemming(en) binnen het kader van
de doelstellingen van de Stichting zijn aangewezen en hiervoor daadwerkelijk
betalingen moeten worden verricht.
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Continuïteitsreserve
Gezien de geringe omvang van de kosten van beheer en administratie wordt het
vormen van een continuïteitsreserve op dit moment niet relevant geacht.
Bestemmingsreserve
Deze reserve is ultimo 2006 gevormd om daarmee tot uitdrukking te brengen de
ultimo 2006, 2007 en 2008 bestaande financiële verplichtingen gelden te besteden
binnen het kader van de met Stichting Woord en Daad in 2006 gesloten
partnerovereenkomst.
In januari 2008 is ten laste van deze bestemmingsreserves een bedrag ter grootte
van € 50.000,00 overgemaakt aan Stichting Woord en Daad ten behoeve van de
vakschool NTI in Kaapstad, Zuid Afrika. Ultimo 2008 resteert nog een bedrag
ad. € 10.000,00
Overige reserves
De mutatie 2008 in deze post betreft de toevoeging uit resultaatbestemming 2008.
Bestemmingsfondsen
Dit betreft in 2006 en 2007 uit acties van derden ontvangen gelden, welke dienen te
worden aangewend ter ondersteuning van vakonderwijs in Afrika (€ 4.034,00)
respectievelijk adoptie kinderen Kawukano (€ 515,00).
Schuld Stichting Kawukano Children Mission
Dit betreft door de Stichting ontvangen adoptiegelden welke moeten worden
doorbetaald aan Stichting Kawukano Children Mission, Gouda.
Donaties
Dit betreft door Van Dorp dienstencentrum bv te Zoetermeer toegezegde bedragen
over 2008 resp. 2007.
Woord en Daad
Dit betreft verplichtingen voortvloeiend uit de in het verslagjaar aangegane
partnerovereenkomst met Stichting Woord en Daad.
Africa Rural
Dit betreft een maandelijkse ondersteuning aan Africa Rural ten behoeve van een
school met kinderopvang in Kawukano (omgeving Luwero).
Stichting Kawukano Children Mission
Dit betreft van personeelsleden van Van Dorp dienstencentrum bv ontvangen gelden
in het kader van onder verantwoordelijkheid van Stiching Kawukano Children
Mission, Gouda opgezet adoptieplan. Deze gelden worden integraal doorbetaald.
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Toekomstplannen
Het bestuur heeft voor de komende periode de volgende toekomstplannen:
• Het versterken en verder uitbouwen van de samenwerking met Woord en
Daad binnen het kader van de gesloten partnerovereenkomst.
• Het verkennen van de mogelijkheden tot nauwere samenwerking met
Stichting Zuid Oost Azië (ZOA).
• Het continueren en uitbreiden ven het project in Luwero.
• Het stichten van een vakschool in Afrika. Je helpt kinderen pas echt als je van
kostgangers kostwinners maakt.
• Het verder promoten onder de werknemers van de projecten en mensen
aanmoedigen een kind te sponsoren.
Vastgesteld te Zoetermeer d.d. 1 april 2009
Het Bestuur:

Ir. W.J.F. Göebel, voorzitter

Adviseurs:
Ir.J.Wolthers

Ir. S.F. de Ronde, secretaris

D.Wolthers bc.

W.L. Boone RA, penningmeester
H.W. van Dorp MBA, lid
C. D van Dorp- de Dreu bc, lid
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