Jaarverslag 2015

Inhoudsopgave
1. Voorwoord
2. Organisatie
Doelstelling, visie, werkwijze
Bestuur en vrijwilligers
3. Project
4. Beleid 2016
5. Financiële verantwoording

Postbus 3091
5203 DB ‘s-Hertogenbosch
073-8505060
www.clairefoundation.com
info@clairefoundation.com
NL84 RABO 0161 8027 88
KvK 53387740
Fiscaal nummer 8508.62.711

1. Voorwoord
Stichting Claire Foundation is opgericht met maar één doel voor ogen: het helpen van
weeskinderen in Burundi. Deze kinderen moeten hun hele leven, leven zonder ouders,
zonder een opleiding te genieten, te werken of carrière te maken. Deze kinderen willen
wij helpen, helpen naar een leven waarin ze wel deze kansen krijgen.
Op 19 augustus 2011 is Stichting Claire Foundation opgericht en hebben we hard
gewerkt om een kleine, maar krachtige organisatie op te zetten, volgens de voor
stichtingen geldende regels en normen is dit gelukt. Wij hebben de ANBI beschikking
toegekend gekregen en voldoen aan alle voorwaarden om deze te behouden. Ons
bestuur is stabiel en deskundig en wordt ondersteund door enthousiaste vrijwilligers.
Vanaf september 2011 zijn wij aan de fondsenwerving gestart voor ons eerste project,
dat vanaf medio oktober 2011 van start is gegaan.
In dit jaarverslag kunt u lezen hoe Stichting Claire Foundation werkt, welk project wij in
2011, zijn gestart en hoe wij in 2012 hier fondsen voor hebben geworven.
In 2013 gingen we door met ons weeskinderen project door ( onderwijs, materialen,
voeding en medische kosten). In 2015 hebben we die tweede project begonnen maar
niet helemaal uitgevoerd. De volledige financiële verantwoording vindt u achteraan in dit
jaarverslag.
Wij danken al onze donateurs, onze sponsors, families en vrienden voor de bijdragen en
steun die wij hebben mogen ontvangen.

Bestuur en vrijwilligers Stichting Claire Foundation
Marie Claire vd Broek-Karangwa
Madeleine Munyankiko
Nicole Kamugisha
Chris van den Broek
Ray van Rijn
Jeanne Severa Kanyambo (Burundi)
Niels van den Broek
Jean Pierre Manirakiza (Burundi)
Anna Charles Karibuhoye ( Burundi)
Pamela Dusabe ( Burundi)

2. Organisatie
Doelstelling
De doelstelling van Stg. Claire Foundation is het op een pedagogisch verantwoorde
manier kinderen in ontwikkelingslanden, en in het bijzonder Burundi, ondersteunen en de
mogelijkheden te (helpen) scheppen voor het opgroeien in een liefdevolle thuissituatie,
voor onderwijs, vakonderwijs en/of beroepsmogelijkheden.

Visie
De achterliggende visie achter deze doelstellingen is dat er veel kinderen in de wereld
zijn die, ondanks de goede zorgen van ouders of verzorgers, weinig kans hebben op een
goede toekomst. Dit komt omdat de ouders of verzorgers in kwestie vaak geen of weinig
mogelijkheden kunnen bieden op onderwijs, vervolgonderwijs en/of vakonderwijs. In
ontwikkelingslanden is er voor deze groep geen maatschappelijk/pedagogisch vangnet
beschikbaar zoals wij dat in Nederland wel kennen. De dagelijkse beslommeringen van

deze gezinnen is enkel gericht op dagelijks overleven. De kinderen erven vaak de
armoede waarin zij zijn grootgebracht.

Werkwijze
Stg. Claire Foundation probeert om kinderen in kansarme situaties te ondersteunen door
aandacht te besteden aan het helpen scheppen van een thuissituatie, waarin meer tijd en
aandacht kan zijn voor de ontwikkeling van het kind en het ondersteunen van
onderwijsmogelijkheden tot het moment dat hij of zij een beroep kan gaan uitoefenen
dat hem of haar helpt zelfstandig uit de armoede te ontsnappen waarin het kind is
grootgebracht.
Op 19 augustus 2011 is Stg. Claire Foundation notarieel opgericht
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53387740.
Claire Foundation is tevens erkend als Algemeen nut Beogende Instelling
(ANBI) door de Belastingdienst.
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3. Project.
Het project dat uitgevoerd wordt in 2015 is het Project Basis School Kamenge II.
Het betreft een Basisschool die door een overstroming is getroffen en zal door Stg. Claire
Foundation geheel worden gerenoveerd en schoongemaakt.

De basisschool is op dit moment bruikbaar en ruim 330 kinderen kunnen hierdoor naar
school.
Op sommige basisscholen zitten de klassen overvol met soms wel 110 kinderen in één klas.
Wij hebben gezien dat de schoolbanken, die bedoeld zijn voor 2 leerlingen, bezet worden
door 4 of 5 leerlingen en ook dat er zelfs kinderen op de grond zitten en zo de les volgen.
Meestal volgen de kinderen op deze basisscholen met 4 of 5 leerlingen de les uit één boek.
Om de ruim 330 kinderen weer snel naar school te kunnen laten gaan is er geld en
mankracht nodig om de school van ruim 1 meter hoge modder en zand te bevrijden.
Resultaten
We hebben in 2015 € 13.350 gekregen van particulieren en bedrijven. We zijn daar heel blij
mee.
Met de geld hebben we schoolmaterialen en schoolbanken gekocht .
Evaluatie

Het doel van het project was om de ruim 330 kinderen weer snel naar school te kunnen
laten gaan. Wij mogen van een succes spreken gezien wij in het jaar 2015 een aanzienlijk
bedrag aan giften hebben kunnen binnenhalen van bedrijven en particulieren, om enigszins
ons doel te verwezenlijken.
De gelden die wij hebben ontvangen van donoren in 2015 hebben wij geïnvesteerd in een
deel aan lesmaterialen voor de school, schoolgeld en uniformen voor de weeskinderen uit
een eerder project, het overige deel is besteed aan het project : Basis School Kamenge II.
Alle kinderen gaan nu naar school maar er is nog veel te doen voor de renovatie van lokalen.

4. Beleid 2016
In 2016 hanteren wij hetzelfde beleid met betrekking tot onze organisatie, projecten,
voorlichting en administratie als in 2015 en voorgaande jaren. Het beleidsplan dat wij bij
oprichting hebben opgesteld blijft van kracht.
In 2016 hebben we ‘n tweede project dat uitgevoerd zal worden.
Project Gezondheidscentrum Regina Pacis van Kinama
Het tweede project, dat vanaf begin 2016 zal worden uitgevoerd, betreft een
gezondheidscentrum Regina Pacis van Kinama.
Het gezondheidscentrum Regina Pacis van Kinama heeft haar deuren geopend vanaf 0502-2011.
Het personeel is samengesteld uit:
* Een arts gespecialiseerd in de verpleegkunde.
* De Manager van het gezondheidscentrum
* Vijf verpleegkundigen
* Een laborant
* Een koerier
* Een interieurverzorger.
Het gezondheidscentrum Regina Pacis van Kinama heeft nooit steun of een financiering
ontvangen van de overheid.
Het gemiddelde aantal patiënten die een bezoek brengt aan het gezondheidscentrum
Regina Pacis is 450 per maand.

Om dit succesvol te laten verlopen, dient het ondersteund te worden door Claire
Foundation Burundi op materiële aspecten. Claire Foundation Burundi kan vanuit haar
kennis ondersteuning bieden aan het project gezondheidscentrum.
Stg. Claire Foundation wil dit project voor minimaal € 30.000,-- ondersteunen.

5. Financiële verantwoording
Inkomsten
Sponsors en donaties / giften
In 2015 hebben we een bedrag van €. 2.500 gekregen van sponsors en €. 10.850 aan donaties.

Inkomsten:

Donaties/ giften
Sponsoring

€ 10.850
€ 2.500
€ 13.350

Totaal

BALANS
Indien alle betalingen in 2015 zijn gedaan en ontvangen, zal er op de balans per 31-122015 alleen een banksaldo (debet) en vermogen (credit) aanwezig zijn.

Balans per 31 december 2015
Debiteuren
Liquide middelen

-162
Totaal

Vermogen
Crediteuren

162

162
-Totaal
162
----------------------------------------------------------------------

Baten en lasten 2015
Baten
Donaties / giften
Sponsoren
Saldo

10.850
2.500
136
Totaal

Lasten
Project weeskinderen
Project Basis School Kamenge II
Reis/onkostenvergoeding
Algemene kosten ( Organisatie kosten )
Totaal

13.486

2.209
8.372
2.500
243
13.324

Saldo
162
---------------------------------------------------------------

