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Jaarverslag 2022 
 
Learning opportunity for everybody! De missie van de Van Doorn Stichting is om kwetsbare en 
financieel minderbedeelde jongeren in ontwikkelingslanden in staat te stellen een (beroeps) 
opleiding te volgen, zodat zij meer kans hebben op een baan, en zichzelf en hun familie in de 
toekomst kunnen onderhouden. 
 
Wat hebben we bereikt in 2022 en op welke manier hebben we dat gedaan? In dit jaarverslag 
geven we graag een overzicht van de door de Van Doorn Stichting behaalde resultaten. We nemen 
u mee door de volgende onderwerpen: 

 Beleid en Strategie 
o Beleidsplan 2022-2026 
o Communicatiestrategie 
o Fondsenwervingstrategie 
o Bestuurssamenstelling 

 Resultaten Studiefinanciering 
o Studiefinancieringsaanvragen 
o Toegekende studiefinanciering 

 Resultaten Projectfinanciering 
o Projectfinancieringsaanvragen 
o Uitgevoerde projecten 
o Nieuwe projecten 

 Resultaten Fondsenwerving 
 Financiën 

o Staat van Baten en Lasten 
o Balans per 31 december 
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Beleid en Strategie 
 
Het doel van de Van Doorn Stichting is om de zelfredzaamheid van kwetsbare en/of kansarme 
jongeren in ontwikkelingslanden te verbeteren door beroepsonderwijs toegankelijker te maken. Een 
beroepsopleiding vergroot de kans op werk waarmee in het eigen levensonderhoud kan worden 
voorzien. 
 
De missie van de Van Doorn Stichting is om kwetsbare en/of kansarme jongeren in (een aantal) 
ontwikkelingslanden in staat te stellen een beroepsopleiding te volgen, zodat zij meer kans hebben 
op werk, en zichzelf en hun familie in de toekomst kunnen onderhouden. 
 

 Omdat wij geloven dat onderwijs het meest effectieve middel is in de strijd tegen armoede. 
 Omdat wij geloven in een ‘learning opportunity for everybody’. 

 
Beleidsplan 2022-2026 
 
In oktober 2021 is het vijfde beleidsplan van de Stichting voor de periode 2022-2026 goedgekeurd. 
In het nieuwe beleidsplan is vastgelegd welke doelen de Stichting wil bereiken in de genoemde 
periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. 

De Stichting is in 2022 begonnen met het uitvoeren van haar nieuwe beleidsplan, dat zich als doel 
stelt de zelfredzaamheid van jongeren uit sloppenwijken, straatkinderen, kinderen met een 
lichamelijk of verstandelijke beperking, en kansarme plattelandsjongeren te vergroten. 

De Stichting wil het beroepsonderwijs voor direct inzetbare vaardigheden toegankelijker maken. De 
Stichting wil bovendien de kans op werk vergroten door stageprogramma’s te sponsoren en 
gereedschappen ter beschikking te stellen aan starters en aan organisaties waar jonge 
ondernemers gereedschappen kunnen lenen voor de periode dat ze werk hebben aangenomen.  
 
Studiefinanciering wordt in principe alleen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs aan 
erkende onderwijsinstellingen verleend. De maximaal studiefinanciering per studiejaar per student 
is € 500. De beurs is alleen voor de studiekosten bedoeld en niet voor woonkosten en kosten voor 
levensonderhoud en wordt rechtstreeks aan de onderwijsinstelling uitgekeerd. De Stichting stelt 
hiervoor jaarlijks € 12.000,- ter beschikking, die volledig uit eigen middelen wordt gefinancierd. 
 
Projectfinanciering moet beroepsonderwijs toegankelijker maken voor kwetsbare en/of kansarme 
jongeren. De Van Doorn Stichting stelt projectfinanciering (subsidies) ter beschikking aan: 

 erkende onderwijsinstellingen die lager beroepsonderwijs aantoonbaar toegankelijk maakt 
voor de doelgroep,   

 erkende lokale organisaties (ngo’s / cbo’s) die informele vakopleidingen en empowerment 
programma’s uitvoeren voor de doelgroep;  

 partners voor de levering van leer- en transportmiddelen voor lager beroepsonderwijs en 
informele vakopleidingen en voor gereedschapskisten voor zelfredzaamheid van 
afgestudeerde jongeren. 

Het belangrijkste criterium om lokale organisaties te steunen is verbetering van de toegankelijkheid 
van het beroepsonderwijs voor kwetsbare en/of kansarme jongeren. De Stichting wil ook de kans 
op werk vergroten, bijvoorbeeld door stageprogramma’s te sponsoren. Hiermee kan het instappen 
op de arbeidsmarkt vergemakkelijkt worden. Ook kunnen gereedschappen in de vorm van een 
micro-krediet ter beschikking gesteld worden, zodat het starten van een eigen bedrijfje mogelijk 
wordt. 
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De Stichting stelt hiervoor jaarlijks € 26.000 ter beschikking, waarvan 60% uit eigen middelen en 
voor 40% extern gefinancierd. 
 

Communicatiestrategie  

Ter ondersteuning van het beleid wordt de bestaande communicatiestrategie gehandhaafd. 
 
De website https://vandoornstichting.nl/ is en blijft voor de Stichting het belangrijkste 
communicatiemiddel, naast de halfjaarlijkse nieuwsbrief – waarvan ook in 2022 twee edities zijn 
uitgebracht – en sociale media (met name Facebook en Instagram). 
 
De Van Doorn Stichting hecht veel waarde aan privacy en doet er daarom alles aan om de 
bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. De Stichting houdt zich aan de wet- en 
regelgeving die hierop van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
 

Fondsenwervingstrategie 

De bestaande fondsenwervingstrategie wordt eveneens gehandhaafd.  
 
Voor de periode 2022-2026 heeft de Stichting haar eigen bijdrage verhoogd naar 75% en wordt 
slechts € 10.000 van de € 40.000 extern gefinancierd. De doelstelling van € 10.000 moet jaarlijks 
gerealiseerd worden gesteld door:  

 Particuliere donateurs en sponsors (€ 2.000 per jaar)  
 Bedrijven en fondsen (€ 8.000 per jaar) 

Bestuurssamenstelling 
Gedurende 2022 had de Stichting de volgende bestuursleden, adviseurs en vrijwilligers: 
 

 Petra Sutmuller (voorzitter) 
 Paul Sutmuller (penningmeester) 
 Romy Mallek (secretaris) 
 Inge Willems (bestuurslid) 

 Ton Slinger (adviseur school management) 
 Leo Kranendonk (financieel adviseur) 
 Lisa Kranendonk (website manager)  
 Rhobi Samwelly (adviseur Tanzania) 
 Gideon Onyango (adviseur Kenia) 
 Seraphine Awacango (adviseur Oeganda)  

 
Alle bestuursleden, adviseurs en contactpersonen in de concentratielanden, werken als vrijwilliger 
zonder vergoeding; zij ontvangen geen honorarium en geen vergoeding voor reis- of 
verblijfskosten. Evenementen, reizen en de ontwikkeling van middelen (website, nieuwsbrieven, 
enz.) worden betaald uit privé-middelen of met behulp van sponsors. De overhead kan daarmee 
beperkt blijven tot 5% van de begroting, die nodig zijn voor kosten die gemaakt moeten worden 
voor fondsenwerving, bankzaken en webhosting. 
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Resultaten studiefinanciering 
 
De Van Doorn Stichting geeft invulling aan haar missie door de opleiding te financieren van 
kwetsbare en financieel onderbedeelde jongeren in de leeftijd van 14 tot 28 jaar, die zonder 
financiële hulp geen beroepsonderwijs kunnen volgen.  
 
De aanvraagprocedure voor studiefinanciering bestaat uit twee stappen. De eerste stap (initiële 
aanvraag) maakt het mogelijk in een vroegtijdig stadium te beoordelen of aanvragers in 
aanmerking komen voor studiefinanciering. Degenen die in aanmerking komen worden uitgenodigd 
om een definitieve aanvraag in te dienen. Deze aanvragen worden op basis van een 
puntensysteem beoordeeld op een aantal aspecten; deze criteria staan op de website   
 
De initiële aanvragen kunnen slechts eenmaal per jaar (in de maand mei) worden ingediend. 
 
Studiefinancieringsaanvragen 
In 2022 zijn 168 initiële aanvragen voor studiefinanciering binnengekomen, de aanvragen kwamen 
uit Kenia (116), Oeganda (47), Tanzania (4) en Zambia (1). Initiële aanvragen die niet aan de 
criteria van de Stichting voldeden zijn niet in behandeling genomen. Vervolgens is van 71 indieners 
een definitieve aanvraag ontvangen en beoordeeld. Hiervan hebben 13 studenten een beurs 
toegewezen gekregen voor studies die in augustus 2022 starten en 7 voor studies die in januari 
2023 starten.   
 

  
Aangevraagde en toegekende studiebeurzen 2022 

Aantal initiële aanvragen in 2022 168 

Aantal definitieve aanvragen in 2022 71 

Toegekende beurzen per land in 2022 12 Kenia 7 Oeganda 0 Tanzania  1 Zambia 

Verdeling jongens / meisjes 2022 12 jongens & 8 meisjes 

 
Na toekenning van een beurs krijgt de student een overeenkomst toegestuurd waarin zijn/haar 
rechten en plichten zijn vermeld. De beurs wordt uitbetaald nadat de student de 
beursovereenkomst heeft getekend. Naast nieuwe aanvragen worden elk jaar beurzen uitbetaald 
die al in voorgaande jaren zijn toegekend. Alles bij elkaar heeft de Stichting in 2022 aan 45 
studenten studiefinanciering toegewezen en 42 uitbetaald. 
 

Totaal aantal uitbetaalde studiebeurzen 2022 – 42 

Verdeling over landen  Kenia 23 Oeganda 17 Indonesië 1 Zambia 1 

Verdeling jongens / meisjes 23 jongens & 19 meisjes 

Aantal afgeronde studies 18 studies  

 
Studenten verplichten zich onder andere aan het eind van elk semester een verslag te schrijven 
met foto’s en resultaten. Veel studenten vergeten deze afspraak; als zij vragen naar betaling voor 
het volgende studiejaar, wordt hen hierop gewezen. 
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Toegekende studiefinanciering 
De start van het schooljaar in augustus 2022 leek overweldiger dan ooit tevoren. Men kon het 
gemengde gevoel van opwinding, vreugde en verwarring waarnemen bij de leerlingen, ouders en 
leerkrachten. Na vele maanden distance learning, wat een uitdaging was voor de meeste kinderen, 
ouders en leerkrachten, is de bereidheid om terug te keren naar klaslokale leerprocessen 
aantoonbaar groot. Een groter aantal beursaanvragen kan een blijk zijn van de gretigheid om een 
beroepsopleiding te starten of voort te zetten. Beperkt door haar budget moest de Stichting de 
meest aansprekende aanvragen selecteren. 

 
 

 
In 2022 waren er 45 studenten die recht hadden op een beurs (32 oud studenten en 13 nieuwe 
studenten), 42% waren voor LBO, 16% voor MBO opleidingen en 42% voor HBO / universitaire 
studies. 
  
In 2022 was een budget van € 12.000,- beschikbaar gemaakt voor studiefinanciering, waarvan 
€ 11.156,- (93%) is besteed.  
 
Van de lopende studies (32), werd aan 30 studenten (94%) de beurzen uitbetaald, terwijl twee 
studenten hun studies, mogelijk ten gevolge van de covid-19 pandemie, hebben moeten staken.  
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Resultaten projectfinanciering 
 
De Stichting steunt lokale organisaties met een onderwijsdoelstelling, die de kwaliteit en 
toegankelijkheid van beroepsonderwijs voor kwetsbare jongeren willen verbeteren, maar daarvoor 
niet over voldoende financiële middelen beschikken. Deze steun kan bestaan fondsen voor: 

 het opstarten van nieuwe vakopleidingen (bijv. de aanschaf van leermiddelen, machines 
en gereedschappen, de eerste salarissen van docenten, etc.)  

 het aanschaffen van vervoersmiddelen (fietsen) om de toegankelijkheid tot 
beroepsonderwijs voor de doelgroep te verbeteren 

 het opzetten van stageprogramma’s en trajecten voor learning-on-the-job en de aanschaf 
van gereedschapskisten opdat jongeren gemakkelijker werk kunnen vinden of een eigen 
onderneming kunnen starten. 

 
Sinds 2017 werkt de Stichting samen met de stichting Tools to Work en sinds 2022 ook met de 
stichting Vraag en Aanbod International en stichting Betuwe Wereldwijd voor de levering van 
gereviseerd gereedschap aan lagere en middelbare beroepsopleidingen, en aan afgestudeerde 
jongeren in de vorm van een microkrediet zodat zij een eigen bedrijfje op kunnen starten. 
 
Projectfinancieringsaanvragen 
De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen: 

1. een initiële aanvraag 
2. een definitieve aanvraag 

 
In de loop van 2022 zijn 69 initiële aanvragen voor projectfinanciering ontvangen. Hiervan 
voldeden er 16 aan de doelstellingen en voorwaarden van de Stichting. Deze organisaties werden 
uitgenodigd een definitieve aanvraag in te dienen, wat door 11 aanvragers uiteindelijk is gedaan. 
Het bestuur heeft in overleg met de landenadviseurs uiteindelijk 3 projecten goedgekeurd voor 
projectfinanciering (voor uitvoering in 2023).  
 
De partners van de Stichting (stichting Tools To Work, stichting Vraag en Aanbod International en 
stichting Betuwe Wereldwijd) werden uitgenodigd om een aantal projectaanvragen die bij hen zijn 
ingediend door te sturen naar de Van Doorn Stichting. Van de 8 projecten die werden voorgesteld 
werden in overleg met de landenadviseurs twee projecten gekozen. 
 
Van alle aanvragen (11 aanvragen via de website en 8 aanvragen via partners) werden in 2022 de 
financiering voor vijf projecten goedgekeurd  
 
 

Totaal aantal definitieve 

aanvragen in 2022: 19 
uit Kenia 

uit 

Oeganda 

uit 

Tanzania 
uit Zambia uit Mali 

uit Sri 

Lanka 

Definitieve aanvragen 

per land 
5 5 6 1 1 1 

Goedgekeurde definitieve 

aanvragen per land 
0 1 1 1 1 1 

 
Uitgevoerde projecten 
De Van Doorn Stichting heeft in 2022 wederom ondersteuning verleend bij het opstellen van 
ondernemingsplannen en het bepalen van de haalbaarheid en duurzaamheid van de 
projectvoorstellen.  
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Het op orde zijn van de administratie en financiën is voor de Stichting een voorwaarde om te 
kunnen overgaan tot het beschikbaar stellen van fondsen voor deze organisaties of projecten. 
 
Drie projecten zijn in 2020 gestart en in 2022 afgerond. 
 

In 2020 gestart en in 2022 voltooid: 3 
Rise-up with carpenter skills voor jongeren in Githurai 
sloppenwijken van Nairobi – Kenia.  
Fountain Youth Initiative wil kwetsbare jongeren van de Githurai 
sloppenwijken in staat stellen om een vak te leren, werk te vinden 
en een inkomen te genereren, zodat hun leefomstandigheden en 
die van de gemeenschap verbeteren. In 2018 is met steun van de 
Vliegende Meubelmakers, een meubelmakersopleiding opgezet. In 
een kleine timmerwerkplaats konden jaarlijks 8 jongeren een 
opleiding houtbewerking volgen. Om deze meubelmakersopleiding 
uit te breiden waren extra houtbewerkingsmachines en 
gereedschappen nodig. Het Transfairfonds heeft  € 3.000 ter 
beschikking gesteld zodat de Stichting Tools-To-Work de benodigde 
machines en gereedschappen beschikbaar kon stellen.  

Gereedschappen voor beroepsopleidingen in Homa Bay, Kenia 
The Lambwe ambachtsschool in Homa Bay wilde om de kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren, leermiddelen aanschaffen zodat er 
praktijklessen gegeven kunnen worden met alle daarvoor benodigde 
middelen. Een gebrek aan machines en gereedschappen maakte 
het niet mogelijk jongeren daadwerkelijk de vaardigheden te leren 
waarmee ze werk kunnen vinden of voor zichtzelf beginnen.  De 
Stichting heeft de organisatie geholpen bij het ontwikkelen van een 
school businessplan en KWA Bedrijfsadviseurs heeft € 4.000 ter 
beschikking gesteld zodat de Stichting Tool-To-Work de benodigde 
machines en gereedschappen ter beschikking kon stellen. 

 
 
Beroepsopleidingen voor jongeren met een beperking in 
Bukoba, Tanzania 
TEKLA Kagera wil van de bestaande ambachtsschool in Migara een 
inclusieve ambachtsschool maken waar jongeren met een handicap 
(2/3) samen met niet-gehandicapte jongeren (1/3) een ambacht 
kunnen leren hetgeen de acceptatie en integratie ten goede komt. 
Hiervoor zijn een aantal verbeteringen en investeringen nodig, zoals 
de aanschaf van gereedschappen en trainingsmateriaal voor drie 
vakopleidingen. De Stichting heeft de organisatie geholpen bij het 
ontwikkelen van een school businessplan en maakt fondsen ter 
beschikking voor het opstarten van drie nieuwe vakopleidingen 
(lasser, meubelmaker en automonteur). 

 

 
 
Vier projecten zijn in 2021 gestart en in 2022 afgerond. 
 

In 2021 gestart en in 2022 voltooid: 4 
CUWEDE vakopleidingen voor werkloze jongeren in Nebbi – 
Oeganda 
Het Nebbi-district in het noorden van Oeganda is een van de armste 
districten, dat meerdere conflicten en oorlogen heeft gekend en een 
toestroom van vluchtelingen uit de Congo en Zuid-Soedan. De 
meeste jongeren hebben niets te doen of zijn migrerende arbeiders 
geworden die in armoede leven en weinig inkomen verdienen met 
weinig hoop op een beter leven. CUWEDE is een CBO die actief is 
in het bisdom Nebbi en heeft met hulp van Gered Gereedschap drie 
vakopleidingen opgericht en wil nu een vierde opleiding 
(schoenmaken) opstarten.  Voor de aanschaf van machines en 
gereedschappen heeft Aalbers-Kersten Holding € 3.000 ter 
beschikking gesteld. 
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Homa Hills Vocational Training Centre in Kendu Bay – Kenia 
Op deze ambachtsschool kunnen jongeren op de marktgerichte en 
onmiddellijk inzetbare vaardigheden leren. Maar omdat het training 
centrum nog niet officieel erkend is geeft een opleiding geen 
toegang tot hogere beroepsopleidingen.  
Met ondersteuning van de Van Doorn Stichting zijn een school 
businessplan en het curriculum ontwikkeld. De benodigde 
leermiddelen zijn geïdentificeerd om kwalitatief goed 
beroepsonderwijs te geven en door de overheid erkend te worden. 
KWA Bedrijfsadviseurs hebben € 2.500 en het Addo Kranendonk 
Fonds € 2.000 ter beschikking gesteld om de benodigde machines 
en gereedschappen aan te schaffen.  
  

Leermiddelen voor huishoudkunde aan de OLV Girls School in 
Meru – Kenia 
De OLV Meisjesschool geeft aan de meest kansarme meisjes uit de 
regio toegang tot middelbaar onderwijs. Theoretisch hebben die 
meisjes een mogelijkheid om door te studeren, maar de kosten voor 
hoger onderwijs zijn te hoog en beurzen beperkt. Het merendeel 
van de meisjes stopt ná de middelbare school. De school heeft 
daarom besloten extra lessen in huishoudkunde te gaan geven, 
zodat degenen die niet doorstuderen, vaardigheden verwerven en 
daarmee een inkomen kunnen genereren. De school moet daarvoor 
de leermiddelen (zoals naaimachines) aanschaffen waarvoor het 
Addo Kranendonk Fonds € 3.000 ter beschikking stelt. 

 
HUVUCSO vakopleidingen voor jongeren in Fort Portal – 
Oeganda 
Het Humura Vulnerable Children / Youth Support Organisation in 
Fort Portal - Oeganda wil de capaciteit van hun 
beroepsopleidingscentrum vergroten door extra leermiddelen voor 
de praktijklessen aan te schaffen. Het project wil er met name voor 
zorgen dat jongens en meisjes de kans krijgen om te leren wat ze 
willen leren. Meisjes moeten kunnen ambiëren om timmerman, 
automonteur of lasser te worden, terwijl jongens kleermaker of 
kapper moeten kunnen worden. Beroepsopleidingen worden ook 
toegankelijk gemaakt voor mensen met een handicap. 
Voor de aanschaf van de meest benodigde machines en 
gereedschappen stelt het Addo Kranendonk Fonds € 4.000, - ter 
beschikking. 
 

 

 
 
Drie projecten zijn in 2022 gestart en in 2022 afgerond 
 

In 2022 gestart en in 2022 voltooid: 3 
Prison Fellowship vakopleidingen voor werkloze jongeren in 
Ndola – Zambia 
Prison Fellowship Zambia pleit voor een eerlijk en effectief 
strafrechtsysteem in Zambia en verbetering van het welzijn van 
gedetineerden, ex-gedetineerden en hun families. Prison Fellowship 
organiseert vakopleidingen in de gevangenis van Ndola om 
gedetineerden voor te bereiden op hun re-integratie in de 
samenleving. Prison Fellowshop wil nu ook vakopleidingen gaan 
geven in twee townships van Ndola (Mushili en Kawama) met als 
doel de kwetsbare werkloze jongeren mondiger te maken en het 
risico te verkleinen dat zij betrokken raken bij criminele activiteiten. 
Voor de aanschaf van leermiddelen (machines en gereedschappen) 
heeft de Stichting € 4.500 ter beschikking gesteld.    
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Gereedschappen voor stageprogrammas van Rural Initiative 
Network in Jasikan – Ghana 
Rural Initiative Network (RIN) in Ghana is een NGO die zich 
bezighoudt met gemeenschapsontwikkeling, de ontwikkeling van 
vrouwen, hun kleine kinderen en van plattelandsjongeren. RIN 
bevordert onder andere de ontwikkeling van kleinschalige 
ondernemingen voor werkloze plattelandsjongeren. De organisatie 
identificeert daarvoor leermeesters en stageplaatsen en geeft 
jongeren de gereedschappen die nodig zijn om aan een 
stageprogramma deel te nemen. 
Voor de aanschaf van de machines en gereedschappen voor het 
stageprogramma heeft de Stichting € 4.500 ter beschikking gesteld. 
  

Vakopleidingen en starterstoolkits voor niet-schoolgaande adolescente 
meisjes in Kasulu – Tanzania  
Rural and Urban Development Initiative Agency (RUDIA) Tanzania 
is een NGO die zich bezighoudt met de beroepsopleiding van 
adolescente meisjes en hun empowerment tegen gender 
gerelateerd geweld. De organisatie bevordert onder meer het 
zelfstandig ondernemerschap van deze niet-schoolgaande meisjes. 
RUDIA identificeert beroepsopleidingscentra en schrijft de meisjes 
in voor opleidingen en geeft hun de middelen die ze nodig hebben 
om een eigen bedrijfje op te starten. 
Voor de opleidingen en de aanschaf van starterstoolkits heeft de 
stichting Transfair een bedrag van € 3.735 ter beschikking gesteld. 

 
 
Tenslotte zijn er in 2022 twee projecten gestart die in 2023 worden afgerond. 
 

In 2022 gestart en in 2023 te voltooien project: 2 
Gereedschappen voor kwalitatief goed beroepsopleidingen in 
Manyoni - Tanzania 
De RK Missie werkplaats en trainingscentrum in Manyoni wil de 
werkplaats uitbreiden om een erkend beroepsopleidings-centrum te 
worden en moet daarvoor extra leermiddelen voor de praktijklessen 
aanschaffen. Een gebrek aan machines en gereedschappen maakt 
het nog niet mogelijk om leerlingen vaardigheden te leren waarmee 
ze direct werk vinden of voor zichzelf een middel van bestaan te 
verdienen. Het Addo Kranendonk Fonds heeft voor de levering van 
de benodigde machines en gereedschappen door VIA (Vraag en 
Aanbod International) een bedrag van € 3.900, - ter beschikking 
gesteld.  

 
Gereedschappen voor beroepsopleidingen in het Charity 
Centre in Solwesi – Zambia 
De Charity Centre for Children and Youth Development (CCCYD) in 
Solwesi helpt kwetsbare jongeren met onderwijs en bij het 
verbeteren van hun levensstandaard. In 2017 bouwde men 
daarvoor de "Fortune School for Excellence" en gaf aan 380 
jongeren basisonderwijs. CCCYD wil het basisonderwijs uitbreiden 
met vakopleidingen, zodat jongeren vaardigheden leren waarmee 
ze werk kunnen vinden of een eigen bedrijfje beginnen.   
KWA Bedrijfsadviseurs hebben € 4.600 en het Addo Kranendonk 
Fonds € 1.300 ter beschikking gesteld om de benodigde machines 
en gereedschappen aan te schaffen, die door Tools4Change 
(Betuwe Wereldwijd) worden geleverd. 
  

 
 
In 2022 was het vanwege de covid-19 pandemie niet mogelijk voor bestuursleden om de projecten 
te bezoeken. De landenadviseurs in Kenia, Oeganda en Tanzania hebben contacten onderhouden 
met de lopende projecten en het bestuur geadviseerd bij de keuze van nieuwe projecten. 
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SAMENVATTING PROJECTEN 2022 Land Begroot 
Donaties 

in 2022 

Besteed 

in 2022 

Status eind 

2022 

1. Beroepsopleidingen lichamelijk beperkte 

jongeren in Bukoba (TEKLA-Kagera) 
Tanzania € 3.600 € 50 € 0 Afgerond 

2. Meubelmakersopleiding voor jongeren uit 

Githurai sloppenwijken (FYI) 
Kenia € 3.500 € 0 € 1.233 Afgerond 

3. Gereedschappen voor beroepsopleidingen en 

pilotproject DEAN digital education in Homa Bay 

(Lambwe VTC) 

Kenia 
€ 4.800 

€ 2.000 

€ 0 

€ 0 

€ 670 

€ 2.000 

Afgerond 

In uitvoering 

4. Gereedschappen voor beroepsopleidingen 

werkloze jongeren in Nebbi (CUWEDE) 
Oeganda € 3.200 € 0 € 1.600 Afgerond 

5. Gereedschappen voor beroepsopleidingen in 

Kendu Bay (Homa Hills) 
Kenia € 4.800 € 0 € 1.390 Afgerond 

6. Leermiddelen huishoudkunde in OLV Girls 

School – Meru  
Kenia € 3.200 € 50 € 416 Afgerond 

7. Gereedschappen voor beroepsopleidingen in 

Fort Portal (HUVUCSO) 
Oeganda € 4.400 € 0 € 440 Afgerond 

8. Beroepsopleidingen voor werkloze jongeren 

in Ndola (Prison Fellowship Zambia) 
Zambia € 4.500 € 240 € 4.500 Afgerond 

9. Gereedschappen voor stageprogamma’s in 

Jasikan (Rural Initiative Network) 
Ghana € 4.500 € 705 € 4.500 Afgerond 

10. Vakopleidingen en starter toolkits voor niet-

schoolgaande meisjes in Kasulu (RUDIA) 
Tanzania € 3.500 € 3.735 € 3.500 Afgerond 

11. Gereedschappen voor kwalitatief goed 

beroepsonderwijs in Manyoni (RC Mission) 
Tanzania € 3.900 € 0 € 3.900 In uitvoering 

12. Gereedschappen voor beroepsopleidingen 

in Charity Centre in Solwesi (CCCYD) 
Zambia € 5.900 € 4.700 € 5.900 In uitvoering 

Totaal donaties en bestedingen € 9.480 € 30.049  

Nog niet toegewezen donaties en nog niet bestede toegezegde financiering € 202.267 € 0  

Totaal inclusief toezeggingen € 211.747 € 30.049  

 
 
Nieuwe projecten 
Van de vijf projecten die in 2022 zijn geselecteerd zijn er twee in uitvoering (gereedschappen voor 
kwalitatief beroepsonderwijs in Manyoni - Tanzania en gereedschappen voor beroepsopleidingen 
in het Charity Centre in Solwesi - Zambia). De drie in december 2022 goedgekeurde projecten 
(vakopleidingen voor lichamelijk gehandicapte en slechthorende jongeren in Pakwach – Oeganda, 
vakopleidingen voor jongeren met een geestelijke beperking in Colombo – Sri Lanka en 
vakopleidingen voor jongeren in door oorlog getroffen gebieden in Mali) worden voorbereid op 
uitvoering. Zodra de benodigde fondsen voor deze drie projecten zijn geworven zullen deze 
projecten in 2023 worden uitgevoerd. 
 
Kijk voor meer informatie over de uitgevoerde en lopende projecten op onze website  ! 
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Resultaat Fondsenwerving 
 
Overeenkomstig het beleidsplan 2022-2026 richt de fondsenwerving van de Stichting zich op 
donaties van particulieren (fans van de Stichting) en op fondsen en bedrijven. De fondsenwerving 
moet het mogelijk maken om jaarlijks 75% zelf en 25% extern te financieren en daarmee jaarlijks 
een 40-tal studiebeurzen te financieren en een 6-tal projecten te subsidieren. In 2022 haalde de 
Stichting 103% van deze doelstelling, we zijn daarvoor onze donateurs en sponsors zeer 
erkentelijk!!  
 

 
 

 

De opbrengst van particuliere donaties was het afgelopen jaar € 1.473,- en de fondsenwerving bij 
stichtingen en bedrijven leverde € 8.335,- aan financiële bijdrages op. De totale opbrengsten van 
fondsenwerving kwam daarmee op € 9.808,- (bovendien maakte de oprichter € 4.000,- voor een 
project beschikbaar).  
 
De belangrijkste sponsors in 2022 waren KWA Bedrijfsadviseurs uit Amersfoort en de Transfair  
Foundation uit Leerdam. We zijn deze sponsors daarvoor zeer dankbaar!!  

 
 SAMENVATTING fondsenwerving 2022 

Sponsor Sponsorbedrag  Beschikbaar gesteld voor 

 

€ 4.600 

 

Gereedschappen voor 
beroepsopleidingen in 

Charity Centre in Solwesi - 
Zambia 

 

€ 3.735 

 
Vakopleidingen en starter 

toolkits voor niet-
schoolgaande meisjes in 

Kasulu - Tanzania 

€ -

€ 5.000 

€ 10.000 

€ 15.000 

€ 20.000 

€ 25.000 

2018 2019 2020 2021 2022

RESULTAAT FONDSENWERVING

particuliere donaties sponsoracties

fondsen van bedrijven totaal resultaat fondsenwerving
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Financiën 
 
Alle inkomsten van de Stichting – die hoofdzakelijk bestaan uit subsidies, donaties en andere giften 
– worden aangewend voor het primaire doel; het financieren van de (beroeps)opleiding van 
kansarme jongeren in ontwikkelingslanden of de verbetering van de toegang tot en kwaliteit van 
(beroeps)onderwijs aan deze jongeren. 
 

 In 2022 heeft de oprichter € 200.000,- ter beschikking gesteld ten behoeve van de 
uitvoering van het nieuwe beleidsplan (2022-2026)  

 In 2022 zijn bovendien € 13.808,- aan donaties ontvangen. 
 Aan studiefinanciering heeft de Stichting in 2022 € 11.156,50 uitgegeven. 
 Aan projectfinanciering is in 2022 een bedrag van € 30.049,- uitgegeven. 
 In 2022 is € 922,-- betaald aan kosten voor fondsenwerving, bank, postbus en webhosting 
 In 2022 is het tegoed door rentelasten en waardevermindering met € 2.061,- afgenomen  

 
In 2022 bedroeg het totaal aan bestedingen en reserveringen voor studie- en projectfinanciering en 
aan overheadkosten € 39.668,- dat is 148% meer dan in 2021 (€ 26.750,-). 
Het Stichtingskapitaal is in 2022 met € 174.140,- toegenomen. 
 
De overheadkosten (bank-, postbus- en webhostingkosten en kosten voor fondsenwerving) vormen 
2,3% van de totale bestedingen. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en er worden geen 
kosten gemaakt voor nieuwsbrieven en rapportages – deze worden kosteloos opgesteld en digitaal 
verspreid. 
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Staat van Baten en Lasten 2022  2021 
Baten  €   € 

Donaties      

 Studiefinanciering gebonden donaties 0,-   0,-  

 Projectfinanciering gebonden donaties 13.808,-   16.477,-  

 Algemene donatie / afronding 200.000,-   10.000,-  

  213.808,-   26.477,- 

Renteopbrengsten / waardevermeerdering beleggingen  0,-   0,- 

Totaal Baten  213.808,-   26.477,- 
      

Lasten      

 Studiefinanciering  11.156,-   10.385,-  

o Reservering studiefinanciering 2.780,-   (6.700,-)  

 Project financiering      

o MARA Safe Houses and training centres 0,-   2.000,-  

o Levozy Self Help training straatkinderen 0,-   1.799,-  

o Daya Mina vakopleiding gehandicapten 0,-   1.600,-  

o FYI meubelmakersopleiding 

o CFAAM ambachtsschool 

o Chipole ambachtsschool 

o Lambwe ambachtsschool 

o Migara ambachtsschool gehandicapten 

1.233,- 

0,- 

0,- 

2.670,- 

0,- 

  0,- 

2.500,- 

1.400,- 

0,- 

1.290,- 

 

o Homa Hills ambachtsschool 1.390,-   3.398,-  

o CUWEDE opleiding plattelandsjongeren 1.600,-   1.600,-  

o OLV Girls School huishoudkunde opleiding 416,-   2.742,-  

o HUVUCSO ambachtsschool 440,-   3.938,-  

o Prison Fellowship Ndola 4.500,-   0,-  

o Rural Initiative Network Jasikan 4.500,-   0,-  

o Rural and Urban Development Agency 3.500,-   0,-  

o Centre for Children and Youth Developmnt 5.900,-   0,-  

o RC Mission Vocational Training Manyoni 3.900,-   0,-  

o Reservering projectfinanciering  (7.300,-)   200,-  

  36.685,-   26.151,- 

Overige algemeen       

 Bestuurskosten 0,-   0,-  

 Fondsenwerving kosten 

 Rentelasten / waardevermindering beleggingen 

 Overige (bank en webhosting kosten) 

0,- 

2061,- 

922,- 

  0,- 

0,- 

599,- 

 

  2.983,-   599,- 

 

Totaal Lasten  

  

39.668,- 

   

26.750,- 
      

Resultaat  174.140,-   (272,-) 
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Balans per 31 december 2022  2021 
Actief  €   € 

Vlottende activa      

 Liquide middelen      

o Saldo rekening courant   7.400,-   6.234,- 

o Saldo deposito / beleggersrekening  197.939,-   29.485,- 

 

Totaal 

  

205.339,- 

   

35.720,- 

Passief      

Stichtingskapitaal      

 Stichtingskapitaal  195.759,-   21.620,- 

Langlopende schulden (> 1 jaar)      

 Toegewezen aan studiefinanciering  2.425,-   1.200,- 

Kortlopende schulden (< 1 jaar)      

 Toegewezen aan studiefinanciering  7.155,-   5.600,- 

 Toegewezen aan projectfinanciering  0,-   7.300,- 

 

Totaal 

  

205.339,- 

   

35.720,- 

 


