JAARVERSLAG 2017

Inhoudsopgave

Blz
1. Inleiding

3

2. Bestuur

3

3. Doelstelling

3

4. Werkwijze

4

5. Behaalde resultaten 2017

4

2

1. Inleiding
De Stichting Education4life is gestart in 2016 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 eigen land.
In dit jaarverslag over 2017 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 en veranderingen die het
afgelopen jaar hebben plaats gevonden, in hoofdstuk drie wordt de doelstelling van de
Stichting Education4life beschreven en in hoofdstuk vier en vijf vindt u informatie over onze
werkwijze en over de activiteiten en de behaalde resultaten in 2017. In de bijlage vindt u het
financiële jaarverslag.
2. Bestuur
In de samenstelling van het bestuur heeft zich in 2017 een wijziging voorgedaan.
Mw. Hilde Cielen heeft begin van het jaar besloten haar functie als secretaris neer te leggen
wegens drukke werkomstandigheden. Mw. Eveline Soede was bereid haar functie als
secretaris over te nemen. Hierdoor ziet de bestuurssamenstelling er als volgt uit:
Mw. AnnekeWesterhof, Voorzitter
Mw. AletWijga, Penningmeester
Mw. Eveline Soede, Secretaris
Wel hebben we dit jaar twee vrijwilligers gevonden die niet in het bestuur zitten maar ons wel
helpen bij het uitvoeren van verschillende taken.
Wij mochten Maarten Ruijtenberg verwelkomen die het beheer van de website op zich heeft
genomen en Laura van Buul die ons ondersteunt bij het schrijven van teksten.
3. Doelstelling
De doelstelling van de stichting ligt vast in de statuten dus die onderschrijven wij ook dit jaar.
“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;
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e. samen te werken met (lokale) organisaties die (educatieve) trainingen aanbieden aan
kinderen en jong volwassenen;
f. het (doen) werven van fondsen;
In het jaar 2017 hebben we verschillenden activiteiten uitgevoerd om te onderzoeken op
welke landen wij ons zullen gaan richten. Daarover later meer in het hoofdstuk over de
behaalde resultaten.
4. Werkwijze
Wij werken met een contactpersoon in het land waar wij studenten ondersteunen. Deze
contactpersoon is iemand die in het land woont of werkt en de situatie in het land 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 waar nodig te ondersteunen
Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan de mogelijkheid voor jongeren om op
eigen benen te staan.
De gevolgde beroepsopleiding kan per land verschillend zijn omdat we willen aansluiten bij
de behoeften in het land zelf.
5. Activiteiten en behaalde resultaten 2017
De activiteiten en behaalde resultaten die we hier beschrijven hebben betrekking op de
activiteiten in Nederland als wel de activiteiten die gericht zijn op het buitenland en de landen
waar we ondersteuning (gaan) geven.
Activiteiten in Nederland
Het bestuur heeft in dit jaar zes keer vergaderd en 1 keer een vergadering met Laura gehad om
de tekst en opbouw van de website te bespreken. Daarnaast hebben we met hulp van Maarten
veel kunnen doen aan het verbeteren van de lay-out van de website en het regelmatig
bijwerken met nieuwe informatie.
Daarnaast hebben we kennismakingsgesprekken gehad over mogelijke samenwerking met
andere organisaties in Peru, Chili, Congo en Malawi.
Voor Peru hebben we contact gehad met Willeke Brouwer. Zij kon ons vertellen dat het
volgen van beroepsopleidingen daar door de overheid wordt aangeboden. Dit is ook het geval
in Chili waar we op bezoek geweest zijn (daarover later meer). In Congo is de noodzaak tot
ondersteuning groot en hebben we Julie van de stichting Somba Manya bereid gevonden om
met ons samen te werken. Voor Malawi zijn de contacten nog niet verder uitgewerkt. Dat zal
in 2018 een vervolg krijgen. Ook hebben we mogelijke samenwerking onderzocht met iemand
in Rwanda maar het betreffende verzoek lag niet in de lijn van onze doestelling.
Tijdens een bezoek aan het jubileum van “Stichting de Brug” kwamen we in contact met
SCCO (Stellar Child Care Organization) die in Cambodja samenwerkt met een lokale
organisatie. Dit zal verder worden beschreven onder activiteiten buitenland.
Het verkrijgen van de ANBI status is in 2017 gerealiseerd. Een ANBI is een Algemeen Nut
Beogende Instelling. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenof vennootschapsbelasting.
Op het gebied van sociale media zijn we in november begonnen met een facebookpagina.
Deze pagina heeft eind december haar eerste 100 volgers en ‘likes’ behaald.
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Activiteiten in het Buitenland
In oktober 2017 is een bezoek gebracht aan Chili waar we contact hebben gehad met Hetty en
Liesbeth. Tijdens ons gesprek werd al snel duidelijk dat we hier geen taak hebben. De
overheid ondersteunt financieel scholen die een beroepsopleiding aanbieden. Daarnaast zijn er
nog wel privé scholen maar het ligt niet op onze weg om ondersteuning te bieden bij
opleidingen aan privé scholen. Vervolgens hebben we in december 2017 Cambodja, Laos en
Thailand bezocht en afspraken gemaakt met de contactpersonen. Voor een verslag van deze
bezoeken verwijzen wij u naar de website waar u een link kunt vinden naar het verslag.
Overzicht van behaalde resultaten:
Congo:
In Congo is de eerste student geslaagd en heeft haar diploma ontvangen voor haar naaicursus,
zij is nu voor zichzelf begonnen.
De andere drie studenten zijn nog met hun opleiding bezig.
Cambodja:
We hebben hier twee studenten die de opleiding tot onderwijzer volgen, een van hen zit in het
tweede jaar.
Wij zijn gaan samenwerken met de lokale organisatie SCCO en via deze stichting
ondersteunen wij 2 jongens die de opleiding tot automonteur volgen.
In Keb werken we samen met de Don Bosco school waar we nu drie studenten ondersteunen:
twee meisjes die de opleiding tot secretaresse en communicatie doen en een jongen die een
opleiding doet tot elektromonteur.
Laos:
Hier hebben we 1 student die een computeropleiding volgt en Engels studeert.
Thailand:
Is anders gelopen dan we hadden verwacht, de studenten die we oorspronkelijk dit jaar
zouden gaan ondersteunen gaan geen beroepsopleiding volgen maar gaan naar high school en
om die reden hebben besloten toch niet tot ondersteuning over te gaan. Wij willen bij onze
doelstelling blijven.
Financiën
In 2017 hebben wij ruim 1700,- euro aan donaties ontvangen! We zijn vooral blij met de vaste
maandelijkse donaties. We hebben dit jaar positief afgesloten en we kunnen het aantal te
ondersteunen studenten in 2018 uitbreiden.
Plannen voor 2018 zijn:
- Werven van nieuwe donateurs.
- Naamsbekendheid vergroten
- Sociale media (LinkedIn en instagram)
- Nieuwe aanvragen van studenten in behandeling nemen
Bijlage: Financieel jaarverslag
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RESULTATENREKENING
2017

2016

Subtotaal

1715,00
1715,00

11225,00
11225,00

Subtotaal

1000,00
1559,42
649,00
3208,42

0

Subtotaal

156,56
156,56

24,60
24,60

- 1649,98

11200,40

OPBRENGSTEN
Donaties

PROJECTKOSTEN
Studenten Congo
Studenten Cambodja
Studenten Laos

OVERHEAD KOSTEN
Kosten bank*

OPBRENGSTEN MINUS KOSTEN
totaal

* kosten rekening + kosten overmaken naar het buitenland

BALANS
31 dec 2017

31 dec 2016

Totaal

9550,42
0
0
9550,42

11200,40
0
0
11200,40

Totaal

9550,42
0
9550,42

11200,40
0
11200,40

ACTIVA
Triodos lopende rekening
Debiteuren
Kas

PASSIVA
Eigen vermogen
crediteuren
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