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Terugblik



Algemene doelstelling



Visie



Doelstellingen 2007 en evaluatie



Doelstellingen 2008

 Risico management

Terugblik
Afgelopen jaar valt te typeren als een jaar waarin we goed orde op zaken hebben gesteld. Facilitair
is de zaak nu tip top voor elkaar en ook de intensieve samenwerking binnen de organisatie heeft zijn
vruchten afgeworpen. Medewerkers zijn gemotiveerd en het is helder welke doelen worden
nagestreefd. Mensen raken steeds beter op elkaar ingewerkt en we merken dat we vooruitgang
boeken. Dit is natuurlijk allemaal in het belang van de kinderen die we opvangen.
Werkinhoudelijk is het ook een stuk verbeterd. Er is een overlegstructuur en er gaat gewerkt worden
met behandelplannen voor de kinderen. Op deze manier kunnen we de voortgang van de kinderen
goed bewaken.
Het was ook een jaar van veel support. Veel mensen
hebben een steentje bijgedragen en er zijn een aantal
initiatieven genomen door vrijwilligers die hun
vruchten hebben afgeworpen. De meeste kinderen
kunnen nu zwemmen.
De “C lub van Honderd” waarbij iedereen €12,- betaalt
voor een heel jaar het salaris van een leraar die verstandelijk beperkte kinderen gaat lesgeven.
Geweldig leuke initiatieven waardoor uiteindelijk weer een grotere groep mensen bij ons project
betrokken wordt. We hebben dit jaar naast onze “normale” donateursgelden nog eens ruim
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€ 17.000,- binnen gehaald en dat is uitzonderlijk hoog. Daarmee hebben we heel wat
bouwactiviteiten en reparaties kunnen doen.
Economisch gaat het best goed met de Filippijnen. De peso was in 2006 de meest gewaardeerde
munt ter wereld, dit jaar lijkt dat weer te gaan gebeuren. Op zich wel goed voor de Filippijnen
omdat er een economische groei is van 5% per jaar. Die rijkdom gaat echter naar een zeer selecte
groep mensen die min of meer eigenaar van de Filippijnen zijn. De grote massa wordt de komende
tijd door stijgende voedselprijzen armer. Die sterke peso speelt ons ook parten, in 2005 kregen we
nog 70 peso voor een euro, vandaag is dat 59 peso voor een euro. U ziet dat dit ook voor ons
behoorlijke gevolgen heeft. We zullen nog actiever moeten zijn om meer inkomsten te organiseren
om op hetzelfde niveau zorg te verstrekken. Een pittige uitdaging.
De toekomst ziet er desalniettemin zonnig uit. We hebben de ambitie om naast de opvang van
kinderen ook projecten te ontwikkelen die een meerwaarde hebben voor de mensen in de omgeving.
Zo hebben we afgelopen jaar met steun van de
ambassade een project gedraaid voor vrouwen uit de
omgeving. Kern van het programma was
gezondheidszorg, emancipatie en sport. Dit jaar gaan
we projecten ontwikkelen op het gebied van
gezondheidszorg en scholing voor verstandelijk
beperkte kinderen. Ook zijn we bezig met een
samenwerkingsverband met het Rode Kruis. We
hebben gesproken over een bloedbank en een vrijwilligersgroep die hulp gaat geven bij rampen. We
zijn zeer gemotiveerd om daadwerkelijk inhoud aan te geven aan onze naam: Stichting Noodhulp
Filippijnen.
En de kinderen? Ik ben ervan overtuigd dat ze
gelukkig zijn met alle beperkingen die het leven in
een instelling met zich meebrengt.
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Algemene doelstelling
Kinderen die in het kindertehuis in Baras komen wonen worden liefdevol opgevangen en verzorgd.
Tijdens het verblijf worden de kinderen waarden en normen geleerd en worden zij gestimuleerd om
een opleiding te volgen zodat zij in de toekomst in staat zijn om in eigen onderhoud te voorzien en
vervolgens hun kinderen een betere jeugd kunnen geven.
De organisatie op de Filippijnen zal handvatten worden aangereikt om op termijn onafhankelijk te
worden van buitenlandse financiële ondersteuning.
Visie

Omdat wij van mening zijn dat kinderen die een opleiding hebben meer kansen hebben om
succesvol te zijn in deze samenleving, zijn alle kinderen van ons kindertehuis verplicht om naar
school te gaan.
Een opleiding volgen is een goede garantie om werk te vinden in de toekomst in een land waar veel
werkeloosheid is.

Door de kinderen te laten opgroeien in een goede accommodatie waar regels (structuur) en hygiëne
van belang zijn, verwachten wij dat deze kinderen in de toekomst ook zullen streven naar eenzelfde
kwaliteit van leven. Het is goed om ambities te hebben in het leven.

Het is van belang dat de organisatie in de Filippijnen ervaart dat het
mogelijk is om inkomsten te generen op de Filippijnen.
Afhankelijkheid van een donorland is mooi zolang het nodig is, maar
mag niet leiden tot permanente afhankelijkheid. Er dienen initiatieven
te worden genomen om in de toekomst op eigen benen te staan.
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Doelstellingen 2007 en evaluatie



Een kinderpagina openen op onze website.

Evaluatie: De kinderpagina op de website is al wel een stuk verbeterd, met profielen van de
kinderen. Er kan nog wel meer aan worden toegevoegd en het moet beter up to date gehouden
worden.


Op de Filippijnen materiaal verzamelen en op de website verwerken.

Evaluatie: Er is het een en ander aan tekeningen op de Filippijnen gemaakt en naar Nederland
verstuurd. Het verwerken op de website moet nog gebeuren.


De site vertalen naar Engels, zodat we veel meer mensen gaan bereiken.

Evaluatie: Vertaling is ten dele af. Het blijkt een enorme klus te zijn. Ook een verdubbeling van het
werk voor als er nieuwsberichten worden gemaakt, ook die moeten steeds worden vertaald.


Een (feest)avond organiseren in Nederland voor donateurs en voor het werven van nieuwe
donateurs. Planning april 2007.

Evaluatie: Feestavond heeft plaats gevonden.


Een nieuw toegangshek maken, de oude is er slecht aan toe.

Evaluatie: Het nieuwe hek staat er.
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De afvalwater afvoer achter Unit 1 in orde maken (minimaliseren risico van Dingue virus).

Evaluatie: De nieuwe afvoer is er.


Unit 3 van binnen schilderen

Evaluatie: Unit drie is totaal gerenoveerd.



Vrijwilligers werven om naar de Filippijnen te komen.

Evaluatie: Er zijn het afgelopen jaar regelmatig mensen vanuit Nederland geweest die hun
belangstelling hebben getoond en ook vrijwilligerswerk hebben uitgevoerd.



Samenwerking met de Rotary moet resulteren in aditioneel budget zodat we meer kinderen
kunnen opnemen.

Evaluatie: Door een intern conflict binnen de rotary hebben we afstand genomen van deze
organisatie, men heeft het te druk met zich zelf. Jammer, kan later een vervolg krijgen.
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Onderzoek doen naar mogelijkheden voor zonnepanelen. O nze elektrarekening is te hoog;
elektra is bijna net zo duur als in Nederland

Evaluatie: Onderzoek is geweest. Uitslag was dat we een hoge investering moeten doen om te
komen tot een lagere elektra rekening. Die investering is veel te hoog voor onze organisatie dus dit
kan helaas niet doorgaan.


Om een volledge bezetting van 45 kinderen te hebben moeten we € 15000,- per jaar aan
extra inkomsten zien te werven. We gaan proberen 15 bedrijven te vinden die jaarlijks
€ 1000,- willen doneren zodat we naar een volldige bezetting kunnen gaan met een stabiel
budget.

Evaluatie: Idee is oke, maar we hebben geen vrijwilliger gevonden die hier tijd en energie in kan
steken. Target blijft staan.


De tuin opknappen, nieuwe aanplant van groen en hier en daar een beetje ophogen.

Evaluatie: Afgelopen jaar is er volop gebruik gemaakt van de tuin. Er is veel geplant en er is ook
veel geoogst. Zonder meer een succes.



Wederom een rijstactie organiseren in december.

Evaluatie : Groot succes, we hebben ruim 80 zakken rijst binnen gehaald. Dat is genoeg voor een
heel jaar eten. Doordat we dan nog ruim over houden gaan we voedselvertrekkingen doen in arme
wijken.
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Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een programma te beginnen voor micro krediet.
Inge Hoogenbijl komt met dit doel naar de Filippijnen.

Evaluatie: Inge is geweest, maar was helaas door haar werkzaamheden niet in staat een plan te
schrijven voor de uitvoering van het micro krediet. We hebben contact en Inge heeft toegezegd dit
plan wel te schrijven.
Wat hebben we gedaan buiten de doelstellingen om:



We hebben geld ingezameld voor de bouw van een nieuw schoolgebouw, inmiddels schiet
het al lekker op met de bouw, in feb verwachten we klaar te zijn. Er komt een tweede
verdieping op die dienst gaat doen als een kliniek.



We hebben een vrouwengroep gehad met een zeer succesvol programma. Gesubsidieerd
door de ambassade. Voor meer info zie: nieuwsberichten op de website “ Lessen Arlene”.



Samen met de medewerkers van de organisatie in de Filippijnen is een werkplan 2008
samengesteld (is als bijlage bijgevoegd).



We zijn door het Rode Kruis benaderd om een vrijwilligersgroep te beginnen die hulp gaat
verstrekken bij rampen. Het betekent dat we een bestuur gaan vormen met
vertegenwoordigers uit verschillende steden uit deze regio. Vervolgens gaan we samen met
vrijwilligers plannen maken om ons voor te bereiden op aanstaande natuurrampen. Daarnaast
wil het Rode Kruis een bloedbank opzetten in samenwerking met ons. Een uitdaging van
formaat en we zijn ook trots dat we hiervoor benaderd zijn.
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In de slaapkamers van de kinderen zijn allemaal mooie muurschilderingen gekomen van
stripfiguren ed. Het is een stuk gezelliger geworden.



De helft van de kinderen heeft inmiddels zwemles gehad en kan zwemmen, dankzij Nan en
Robert van Halm. Zij hebben ook een hoeveelheid Nederlandse spelletjes en mooie
leesboeken meegenomen uit Nederland. Zelfs hebben we een aantal fietsen gekregen dus het
kon niet op.



We hebben een aantal bankjes rond het basketbalveld geplaatst, gezellig voor als de
kinderen aan het basketballen zijn.



We hebben de tuin opgehoogd. Een hele klus, honderden kruiwagens met grond zijn
versleept.



We hebben nieuwe aanplant gedaan van palmpjes in de tuin, dus de tuin ziet er nu ook tip
top uit. Femmy, onze invalmoeder en zweminstructeur heeft groene vingers dus die is nu
druk om overal mooie bloemen te planten in samenwerking met de kinderen.



We gaan een klas opstarten voor verstandelijk beperkte kinderen uit de omgeving. Die
kinderen gaan niet naar school en zijn behoorlijk geisoleerd.Om het salaris van de
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onderwijzer te bekostigen is een ‘Club van Honderd’ opgericht door Petra Landman. We
gaan in januari van start. Meer details zijn op de site te zien.


Voor de school hebben we inmiddels een toilet extern die ook gebruikt kan worden door gas
ten.



Alle kinderen hebben een eigen kluisje gekregen voor persoonlijke spulletjes.



Er is een sleutelplan gemaakt. Alle kapotte sloten zijn vervangen en van elke sleutel is nu
een reserve.



We hebben erg veel onderhoud gepleegd; de wc’s, schilderwerkzaamheden, electra, ramen
en alle waterpunten zijn gerepareerd en vervangen indien kapot.



Alle lampen zijn vervangen door spaarlampen.



Er zijn in de Filippijnen bestuursverkiezingen gehouden en er is een nieuwe voorzitter
gekozen.



De speeltuin is helemaal gerenoveerd.
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We hebben ons aangemeld bij het CBF (keurmerk goede doelen) voor een project om
stichtingen een keurmerk te geven.



We zijn geaccepteerd door de belastingdienst als nutbeogende instelling.

Doelstellingen 2008



Samenwerkingsverband met het Rode Kruis intensiveren.Start van de vrijwilligersgroep
voor hulp bij rampen. Opstart van de bloedbank.



Start van de klassen voor verstandelijk beperkte kinderen



Afronden van de bouwwerkzaamheden van de school.



Opstarten van de kliniek.



Netwerk opstarten van Nederlandse ontwikkelingsgroepen die min of meer zelfde
doelstelling hebben.



‘Bed en Breakfast’ opstarten voor mensen die belangstelling hebben een paar dagen hier
te blijven.



Projecten ontwikkelen die een relatie hebben met ‘good Government’.



Professionalisering van medewerkers.



Meer kinderen opvangen. Target 35.



Laptop project voor de kinderen.



Engelstalige website afronden.
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Risico management

Donateurs
Afhankelijkheid van donateurs blijft onverminderd van kracht.
Afgelopen jaar zijn we geen donateurs kwijt geraakt. Integendeel, we hebben er afgelopen jaar drie
donateurs bij gekregen. We hebben de indruk dat we meer binding hebben met onze donateurs,
vooral door de informatie op de website. Men is daardoor minder snel geneigd om de donatie stop te
zetten. Uitbreiding van het aantal donateurs blijft moeilijk, maar moet wel speerpunt blijven.

Grondbezit
Het kindertehuis is gebouwd op een stuk grond van de familie Santiago. De gulle gever destijds
(Mevr. Santiago) is inmiddels overleden en heeft netjes een testament achter gelaten. Hierin ligt vast
dat de Stichting het land kan gebruiken voor onbepaalde tijd. De generatie die nu eigenaar is van de
grond heeft hier vrede mee. Echter de nu opgroeiende kleinkinderen van Mevr. Santiago hebben al
laten weten hun deel te willen opeisen op termijn. Met andere woorden het is wenselijk om budget
te reserveren zodat we op termijn desnoods het land kunnen kopen. Dit om te garanderen dat het
kindertehuis tot in lengte van dagen kan blijven voortbestaan. De druk van de kleinkinderen is
afgelopen jaar afgenomen. Dit zijn processen die je niet even snel afhandelt en men heeft blijkbaar
andere bezigheden.

De peso
Het gaat economisch goed met de Filippijnen, een jaarlijkse economische groei van 5% heeft ertoe
geleid dat vorig jaar (2006) de peso “the most appreciated currency” in de wereld was. Dit betekent
dat de peso sterker is geworden en dat je minder peso’s krijgt voor een euro. In 2006 kreeg je voor
Voor 1 euro P 68, nu krijgen we er nog maar P 59 voor. We kunnen dus minder doen met het
maandelijkse bedrag van de donateurs uit Nederland. O ns budget is kleiner geworden. Komt bij dat
de voedingsprijzen afgelopen jaar fors zijn gestegen door olie gerelateerde problematiek. Al met al
is zo’n groeiende economie niet echt gunstig voor ons. Trouwens ook niet voor het grootste deel van
de bevolking, die worden armer. De economische groei is interessant voor een kleine bovenlaag van
deze samenleving.
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Salarissen
De salarissen van onze medewerkers zijn minimaal. Door de stijgende prijzen is de behoefte aan een
hoger salaris. In feite zou je elk jaar een salarisverhoging moeten toekennen op basis van macro
economische ontwikkelingen. Helaas kunnen we ons dit niet permitteren.

Geen overheidsgelden
Op de Filippijnen kent de overheid geen geld toe voor opvangorganisaties. Die moeten ‘de broek
zelf ophouden’. Dat valt niet altijd mee.
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Het concept


Onderwijs



Kliniek



Recreatie



Opvang van verstandelijk beperkte kinderen



Bed en breakfast

Onderwijs

Afgelopen jaar is een goed jaar geweest voor onze pre-school. We krijgen steeds meer kinderen en
in het “Yearplan 2008” staat hoe we van plan zijn ook dit jaar weer het aantal kinderen uit te
breiden. Voor het nieuwe schooljaar zal het nieuwe schoolgebouw klaar zijn voor gebruik.

Kliniek

Afgelopen jaar hebben we aan 30 vrouwen voorlichting gegeven m.b.t. gezondheidszorg,
emancipatie en gezonde leefstijl. Daarnaast is er ook sport gegeven. De vrouwengroep was een
groot succes. Door meer kennis van zaken kunnen de vrouwen preventieve maatregelen treffen
waardoor zij en haar gezinsleden minder snel ziek worden. Ziek zijn brengt hier hoge kosten met
zich mee doordat er hier geen betaalbare ziektekostenverzekering is voor de gemiddelde burger dus
is vrijwel iedereen onverzekerd of slecht verzekerd. Ziekenhuizen en medicijnen zijn peperduur
voor mensen met een laag inkomen.
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Wij willen mensen lid maken van onze kliniek waar men via een vrijwillige arts gratis
gezondheidszorg kan krijgen. In het kliniekje willen we wederom lessen gezondheidszorg geven
zodat er preventief aan de weg wordt getimmerd. Daarnaast gaan we proberen een kleine apotheek
op te zetten waar een aantal basisgeneesmiddelen verkrijgbaar zijn op voorschrijven van de arts. We
denken deze geneesmiddelen goedkoop in te kopen via de overheid.
Mensen kunnen lid worden tegen een kleine vergoeding van ongeveer P 300 per jaar. Dit geld zal
gebruikt worden om de exploitatie te bekostigen en voor de rest om het budget van het kindertehuis
op te hogen. We hopen vrijwillige artsen en verpleegkundigen in Nederland of hier op de Filippijnen
te werven. Het spreekt voor zich dat de kinderen van ons kindertehuis kunnen profiteren van een
goede gezondheidszorg.

Recreatie

De cultuur op de Filippijnen typeert zich door te stellen dat bewegen, actief zijn een negatieve
lading heeft. Bewegen is niet goed, daar wordt je moe van, ga je zweten. Dit in tegenstelling tot
Nederland waar we er juist van doordrongen zijn dat sport juist heel goed is voor een mens.
Minimaal een half uur per dag. Men vindt dat hier maar niks.
Op school wordt weinig tijd ingeruimd voor sport, de groepen zijn te groot en men heeft geen
faciliteiten.

We merken dat onze kinderen, onze medewerkers en ook Filipino's over het algemeen een slechte
conditie hebben. Prioriteit in arme landen ligt veelal bij een gevulde maag en niet bij een paar
sportschoenen.
Wij vinden het echter van belang dat de kinderen sport gaan integreren in hun lifestyle. Om dit doel
te bereiken moeten eerst de medewerkers overtuigd worden. Vervolgens dien je een aantal
faciliteiten te creëren waardoor sportbeoefening ook daadwerkelijk mogelijk is.

Het onderwerp wordt regelmatig bij de medewerkers ter sprake gebracht en langzaam maar zeker
begint het besef te groeien dat de Filippijnse filosofie (bewegen is slecht) niet de juiste is. O m dan
de omslag te maken naar actief gaan sporten, dat is de volgende stap. Dat geldt ook voor de
benodigde faciliteiten.
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Wat we nodig hebben is een afdak voor ons basketbalveld. Vanwege de hitte kan er alleen worden
gesport vroeg in de ochtend tussen 6.00 en 7.00 uur, daarna is het te heet, en tussen 17.00 en 18.00
uur, daarna is het te donker. Indien het basketbalveld wordt overdekt, ontstaat er een sportruimte die
in feite de hele dag gebruikt kan worden.
We kunnen dan een paar doelen maken en voetbal organiseren, badminton, volleybal, fitness en
dansklassen. We hebben dus ook een geluidsinstallatie nodig.
Als deze faciliteit gereed is zal dit ten goede komen aan conditie van de kinderen.

Opvang verstandelijk beperkte kinderen

Hier in de omgeving zijn geen faciliteiten voor de opvang van verstandelijk beperkte kinderen. Deze
kinderen worden door hun ouders naar de openbare school gestuurd. Daar blijkt dat hun kind
gediscrimineerd en mishandeld wordt door andere kinderen. Op de Filippijnen kijkt men neer op
verstandelijk beperkten. De scholen zijn veel te groot (klassen van 60 leerlingen of meer) dus
onderwijzers besteden hier ook geen aandacht aan. Gevolg is dat deze kinderen door de ouders thuis
worden gehouden en het kind wordt helemaal niet ontwikkeld. Een triest gebeuren.
Binnen het kindertehuis vangen we ook een kind op
wat verstandelijk beperkt is. Bovenstaande
problematiek is ook op haar van toepassing. Het kind
is redelijk gelukkig, maar heeft een leven zonder
uitdagingen.

In de omgeving zijn meer kinderen die verstandelijk
beperkt zijn en wij willen activiteiten gaan

18

organiseren voor deze kinderen. Spelletjes, zang en dans, sport en als het mogelijk is leren schrijven
en rekenen. Begin januari gaan we van start.

Bed en breakfast

Het blijft een strijd om inkomsten te creëren voor het kindertehuis. Ondergetekende is in de
gelukkige omstandigheid dat hij een groot huis heeft gelegen op het stuk land naast het kindertehuis.
Dit omdat de grond in eigendom van de familie voor een deel naar zijn vrouw ging. Het huis biedt
goede accommodatie voor gasten die het kindertehuis
willen bezoeken. Komend jaar willen we proberen
belangstellenden voor het kindertehuis te interesseren
om voor een paar dagen een kamer te huren zodat we
extra inkomsten kunnen creëren voor het
kindertehuis. Er behoeft niet geïnvesteerd te worden
vanuit de Stichting, de baten komen ten goede aan het
kindertehuis.
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Promotionele activiteiten


Website



Nieuwsbrief



Werkvakanties

Website

Onze website loopt goed, Berend Dales en Jurgen Duringhof zijn de mannen achter de schermen die
zorgen dat alles goed verloopt. Afgelopen jaar ging dat even helemaal fout, we raakten zelfs de hele
website kwijt. Na een weekje hard werken was de nieuwe website online en middels back-ups
kunnen we dit voorkomen in de toekomst. Helaas is er wel wat informatie verloren gegaan maar het
meeste hebben we kunnen terug vinden.

De site is inmiddels een uitstekend communicatiemiddel met onze donateurs en belangstellenden.
Per maand hebben we ongeveer 1500 bezoekers en dat is natuurlijk best heel goed. De site wordt nu
regelmatig aangepast en veranderd. De nieuwsberichten worden vrijwel allemaal voorzien van
foto’s en filmpjes zodat de lezer een goed beeld krijgt van recente happenings.

Wat er moet gebeuren de komende tijd is de Engelse vertaling online plaatsen zodat we wereldwijd
gaan opereren.
De pagina betreffende kinderen dient bijgewerkt te worden, recentere foto’s van de kinderen etc.
Er dienen meer foto’s beschikbaar te komen van het kindertehuis. Het blijkt namelijk dat de meeste
bezoekers vooral naar de foto’s kijken en de andere pagina’s veel minder bekijken. Afgelopen jaar
zijn er 390 foto’s gemaakt van de kinderen en het kindertehuis, hopelijk staan die in maart allemaal
online.

Nieuwsbrief

Afgelopen jaar hebben we onze jaarlijkse nieuwsbrief verstuurd zonder foto. De kinderen hadden
een filmpje op de site met kerstliedjes. Op die manier wilden zij de donateurs bedanken voor hun
steun. Op zich hebben we hier positieve reacties op gehad.
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Volgend jaar dienen we wel weer een nieuwsbrief met een foto te sturen, dat ziet er toch leuker uit.
Daarnaast een bedankje van de kinderen op de site is natuurlijk helemaal prima.

Alle donateurs die tussentijds acties organiseren of donaties doen krijgen altijd persoonlijk een email
met foto’s of een filmpje zodat zij exact weten waar hun donaties aan besteedt zijn. Op die manier
willen we mensen bedanken en trachten we mensen ook te binden aan ons project. Doordat
ondergetekende op de Filippijnen woonachtig is werkt deze aanpak goed. Transparantie, resultaten
zichtbaar maken is essentieel.

Werkvakanties

Afgelopen jaar hebben we geen jonge mensen gehad die gedurende hun vakanties of voor de duur
van een aantal maanden naar de Filippijnen kwamen om voor ons project vrijwilligerswerk te doen.
We willen dit wel blijven stimuleren.

We vragen van vrijwilligers of vooraf zij samen met ons een plan de campagne willen opzetten,
zodat helder is wat zij hier komen doen tijdens hun verblijf. Het is de bedoeling dat de vrijwilliger
zelf de plankosten verwerft.
Voor komend jaar hopen we vrijwilligers te vinden die iets met sport willen gaan doen.
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Public relations


TV



Radio



Kranten

TV

Afgelopen jaar zijn we tot tweemaal toe uitgenodigd voor een talkshow op de Filippijnse televisie.
Op zich prima manier om het vraagstuk van de straatkinderen onder de aandacht te brengen. Tijdens
die uitzending hebben we ook politieke druk uitgeoefend om budget vrij te maken voor
opvanginstellingen. Het is raar dat de overheid helemaal geen budget vrijmaakt voor opvang, vooral
als er al een aantal jaren achter elkaar een economische groei is van 5% en het begrotingstekort
enorm terug loopt. Dan wordt het tijd dat de rijkdom verdeeld wordt. Men gaat er nog steeds vanuit
dat de opvang van behoeftigen een verantwoordelijkheid is die gedragen dient te worden door het
buitenland, wij zijn immers arm, zo is de gedachtegang. Geen fijne boodschap misschien voor de
politici, maar we zijn van mening dat het wel gezegd moet worden.

Radio

Daar een bestuurslid van de Filippijnse Stichting wekelijks zendtijd heeft wordt ons kindertehuis
regelmatig onder de aandacht gebracht van het brede publiek.
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Deel 2
Financiële planning en verantwoording


Ope rationele kosten 2007



Balans per 31 december



Begroting kindertehuis 2008

Koers over 2007 gemiddeld 60 : 1.

OPERATIONELE KOSTEN 2007
Adm inistratie/Personeel
Ka ntoorartikelen
Transport gas / bra ndstof
IT
Salarissen
Transport toela ges medewe rkers
Trainingen
Programma en serv ices:
Voeding
Schoo l a llo wa nces
Schoo l s upplies
Te lefoon / electriciteit/ water
Onde rho ud
Nieuw gebouw
Schoo ltje
Diversen(koe rsverschil etc.)

Peso
10.000
5.000
5.000
390000
20000
10000

Euro
167
83
83
6500
333
167

250000
70000
50000
118576
213317
305000
10000

4167
1167
833
1976
3555
5083
167
358
--------24640

-----------1456893
Totaa l

======== ======

BALANS PER 31 DECEMBER
2007

2006

ABN

3201,90

2698,43

POSTBANK

1670,00

0,00

Rese rve
Voorz iening
afbo uw school
Voorschotten

---------4871,90

--------2688,43

2007

2006

781. 87

1598,40

3000,00

0,00

1090,03
--------4871,90

1090,03
--------2688,43
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Rese rve 1 januari 2007

1598

Inkomsten

26824
28422

Uitgaven 2007

24640
3782

Voorz iening Nieuwbouw

3000

Rese rve pe r 31 dec. 2007

782

BEGROTING 2008
Gebaseerd o p 25 a 30 kindere n

Administratie/Pe rsoneel

Euro

Ka ntoorartikelen
Transport gas/bra ndstof
IT
Salarissen huismoeders enz.
Re is kosten mede werksters
Trainingen

200 Maandelijkse donaties
100 (streefbedra g)
150
7000 Incidentele giften
400
200

15000
8000

Programma en serv ices
Voeding
Schoo l (tra nsport/ lunches)
Schoo lbenodigdheden
Te lefoon/ele ktra/ wate r
Onde rho ud gebouwen
Kleute rschoo l
Extra kosten uitbre iding aanta l kindere n
Nieuwbouw restant
Rese rve vanuit 2007

6000
1500
1100
1000
2000
300
1050
5000
3000
2000
-----23000

------23000
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Nawoord
Ook dit jaar staan we weer voor nodige uitdagingen. Door aanwezig te zijn op de Filippijnen is het
eenvoudiger met digitale foto’s potentiële donateurs en schenkers gedetailleerd op de hoogte te
brengen en te houden van allerlei ontwikkelingen. Dit is een kwestie van volhouden, men heeft recht
op om te weten wat er met het geld is gebeurd. Hiermee wordt een betrouwbare relatie opgebouwd
met donateurs en andere schenkers. Transparantie is een must! Wij zijn ons maar al te bewust van
onze afhankelijkheid van donateurs en betrokkenen, dus onze aandacht op dat punt mag niet
verslappen.

Die transparantie is vooral van belang voor de financiële verantwoording. We zullen het komende
jaar werken aan een nog helderder en transparanter verantwoording. O m de kosten te drukken
hebben we geen accountantsverklaring. Zodra ons budget dit toelaat is dit wel een prioriteit.

We zijn oprecht blij zijn met organisaties of personen die ons mandaat
geven het door hen geschonken bedrag naar eigen inzicht te besteden.

Ok, trabaho ! (aan de slag!)
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