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1. Inleiding
In dit jaarverslag legt het bestuur van de Stichting Education4life verantwoording af van haar
activiteiten in het afgelopen jaar.
Na de inleiding vindt u in hoofdstuk twee de bestuurssamenstelling, in hoofdstuk drie wordt
de doelstelling van de Stichting Education4life beschreven en in paragraaf 6 staan de
activiteiten en de behaalde resultaten. In de bijlage vindt u het financiële jaarverslag.
2. Bestuur
Mw. A. Westerhof, Voorzitter
Mw. H. Cielen, Secretaris
Mw. A. Wijga, Penningmeester
Mw. E. Soede, Lid
3. Doelstelling
Volgens de statuten heeft “de stichting ten doel:
het (doen) ondersteunen van kansarme kinderen en jong volwassenen in de leeftijdscategorie
van tien tot en met vijfentwintig jaar die minder of geen uitzicht hebben op een goede
toekomst en hen door het bieden van beroepsopleidingen een basis te verstrekken voor een
toekomst met perspectief, zodat zij hun eigen inkomen kunnen verwerven en hun
leefomstandigheden kunnen verbeteren.”
Eveneens volgens de statuten tracht de stichting haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het bieden van financiële ondersteuning aan kinderen en jong volwassenen waarvan de
ouders niet of niet voldoende bij kunnen dragen aan de scholing van hun kinderen;
b. het (doen) bieden en/of mogelijk maken van (beroepsgerichte) educatie aan voormelde
doelgroep;
c. het (doen) bieden en realiseren van begeleiding en toezicht op locatie;
d. het (doen) van onderzoek naar en/of het inventariseren van wat er per land en/of gebied op
het gebied van educatie nodig is of ontbreekt aan vakkennis, zodat er vervolgens gericht hulp
kan worden geboden;
e. samen te werken met (lokale) organisaties die (educatieve) trainingen aanbieden aan
kinderen en jong volwassenen;
f. het (doen) werven van fondsen;
In eerste instantie zullen jongeren in Cambodja, Thailand en Congo financieel worden
ondersteund, omdat in deze landen al contacten zijn gelegd. Uitbreiding naar andere landen
wordt zeker niet uitgesloten. Belangrijkste succesfactor is het organiseren van ondersteuning
en toezicht ter plaatse door contactpersonen van de stichting.
4. Ontstaan van de Stichting
De Stichting Education4life is gestart als initiatief van Anneke Westerhof en Frans
Schuurmans die beiden al enige jaren betrokken zijn bij het ondersteunen van studenten in
Cambodja. Vanuit hun ervaring dat er steeds meer behoefte is aan jongeren met een
beroepsopleiding, kwam het idee om een stichting te starten die zich richt op het financieel
ondersteunen van jongeren bij het volgen van een beroepsopleiding in hun eigen land.
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5. Werkwijze
Wij werken met een contactpersoon in het land waar wij jongeren ondersteunen. Deze
contactpersoon is iemand die in het land woont of werkt en de situatie aldaar kent.
Wij bieden jongeren de mogelijkheid een beroepsopleiding te volgen door een financiële
bijdrage aan het school- of collegegeld. Doordat we met een contactpersoon in het land zelf
werken is het mogelijk de voortgang van de student te volgen en te ondersteunen waar nodig.
Op deze manier willen wij eraan bijdragen dat jongeren op eigen benen komen te staan.
De gevolgde beroepsopleiding kan per land verschillend zijn omdat we willen aansluiten bij
de behoeften in het land zelf.
6. Behaalde resultaten 2016
Activiteiten in Nederland
In maart 2016 hadden we onze eerste bestuursvergadering waar we de volgende onderwerpen
bespraken: doelstelling, doelgroep, werkwijze, structuur, taakverdeling binnen het bestuur en
de keuze van een notaris voor de oprichting van de Stichting.
Op 14 april 2016 is de Stichting bij de notaris opgericht.
In 2016 heeft het bestuur 7 keer vergaderd. Daarbij zijn onder meer de volgende activiteiten
besproken die vervolgens ook zijn uitgevoerd: ontwerp van website en logo, teksten schrijven,
folders en visitekaartjes maken, registratie bij de Kamer van Koophandel, openen van een
bankrekening en uitzoeken van de mogelijkheid om de ANBI status te verkrijgen.
Er is een beleidsplan gemaakt en op de website geplaatst (http://education4life.world/wpcontent/uploads/2017/02/Beleidsplan-van-Stichting-Education4life.pdf) en er zijn criteria en
een taakomschrijving voor de contactpersonen opgesteld.
Verder is er gewerkt aan naamsbekendheid van de Stichting en aan fondsenwerving.
Activiteiten in het buitenland
In oktober, november en december 2016 zijn Congo, Cambodja en Thailand bezocht en zijn
afspraken gemaakt met de contactpersonen in die landen. Voor een verslag van deze bezoeken
verwijzen wij u naar de website waar u een link kunt vinden naar het verslag.
In Cambodja zijn afspraken gemaakt om vanaf 2017 vier jongeren te gaan ondersteunen..
In Thailand zijn contacten met verschillende organisaties gelegd. Ook zijn in Thailand en
Cambodja scholen bezocht waar vakopleidingen worden gegeven.
Congo is bezocht en met de contactpersoon zijn afspraken gemaakt over financiering van een
vakopleiding voor vier meisjes.
Verder is er een aanvraag binnen gekomen voor ondersteuning van een student in Laos.
We hebben het eerste jaar positief afgesloten en waren in staat om toezeggingen te doen tot
het ondersteunen van 9 studenten: in 2017 starten 4 studenten in Congo, 4 studenten in
Cambodja en 1 student in Laos; in 2018 starten 2 studenten in Thailand.
Financiën
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In 2016 hebben we een begin gemaakt met het werven van donateurs, daar zal in 2017 meer
werk aan worden besteed. Hoe kunnen wij door middel van ludieke acties geld verzamelen en
donateurs werven?
Het financieel jaarverslag over 2016 vindt u in de bijlage.

7. Plannen voor 2017
Plannen voor 2017 zijn:
- Werven van donateurs.
- Uitbreiden van contacten in het buitenland
- Organiseren van activiteiten
- Naamsbekendheid vergroten
- Werven van vrijwilligers voor tekstuele ondersteuning, website ondersteuning
- Sociale media
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Bijlage: Financieel jaarverslag 2016

RESULTATENREKENING

2016

OPBRENGSTEN
donaties
subtotaal

11225,00
11225,00

PROJECTKOSTEN
subtotaal

0

OVERHEADKOSTEN
kosten bank
subtotaal

24,60
24,60

OPBRENGSTEN MINUS KOSTEN totaal

11200,40

Balans per 31-dec 2016
BALANS

31-dec-16

ACTIVA
Triodos lopende rekening
debiteuren
kas
totaal

11200,40
0
0
11200,40

PASSIVA
Eigen vermogen
crediteuren

11200,40
0
totaal

11200,40
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