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Inleiding - oprichting van de Stichting 
 
Dit is het derde jaarverslag van Stichting Molenaars Kinderfonds. Stichting Molenaars 
Kinderfonds (de ‘Stichting’ of het ‘Fonds’) is opgericht door Bart en Freeke Molenaar – 
Nanninga bij akte verleden voor notaris A.P. Roem te De Rijp op 27 mei 2008. Het doel van 
de Stichting is: het verlenen van financiële steun voor medische en humanitaire projecten in 
zowel binnen- als buitenland (artikel 2.a  van de statuten).  
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder 
nummer 37142036. Door de Belastingdienst  is aan de Stichting de status van Algemeen Nut 
Beogend Instelling (ANBI) verleend met ingang van het jaar 2008, beschikking nummer 
57354. Door de ANBI-status profiteren onze donateurs en wijzelf van een gunstig fiscaal 
regime voor schenkingen en erfenissen/legaten. 
Met de oprichting werd invulling gegeven aan een al langer gekoesterde wens van Bart en 
Freeke Molenaar - Nanninga (huisarts en orthopedagoge) uit De Rijp, Noord Holland om 
actief bij te dragen aan de verbetering van omstandigheden van kinderen, waar ook ter 
wereld. Een royale gift via een patiënt van Bart gaf de aanzet tot de oprichting van het fonds.   
 
Doelstelling en werkwijze 
Wij willen de omstandigheden waarin kinderen opgroeien verbeteren waar dat nodig is. Wij 
richten ons op beginnende en lopende projecten ter ondersteuning van kinderen en hun 
ouders, waar ook ter wereld. Hierbij valt te denken aan bestaande initiatieven die behoefte 
hebben aan additionele fondsen om iets te realiseren, zoals de bouw of verbetering van een 
school, lesmateriaal of verbetering van de leefomgeving van kinderen en hun ouders. 
Daarnaast kunnen wij hulp in natura organiseren, zoals het trainen van leerkrachten en 
gezondheidswerkers, het geven van adviezen of het sturen van goederen. Ook kunnen wij de 
fondsenwerving voor een initiatief organiseren, door bijvoorbeeld een sponsoractie op touw 
te zetten. 
 
Wij proberen een werkelijke toegevoegde waarde te leveren en alleen daar te ondersteunen 
waar een echte hulpvraag is en in principe op projectbasis. In het belang van een 
verantwoorde aanwending van het geld van onze donateurs stellen wij ons kritisch op naar  
de ondersteunde en te ondersteunen projecten. Korte lijnen vinden wij belangrijk, zowel 
naar de projecten als naar onze sponsors. In principe wordt ieder project bezocht door 
onszelf of betrouwbare mensen om ons heen. Deze reizen worden privé bekostigd. Wij 
stellen onszelf altijd goed op de hoogte van de voortgang van projecten en de besteding van 
onze steun en wij delen deze informatie zo goed mogelijk met onze donateurs, via 
persoonlijke contacten, de website en onze nieuwsbrief. Als we eenmaal aan een project 
gedoneerd hebben, volgen we de verdere ontwikkelingen van zo'n organisatie met als doel 
een duurzame relatie op te bouwen. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit: 
Freeke Molenaar-Nanninga (voorzitter), orthopedagoge 
Christel Lammers (secretaris), pedagogische achtergrond 
Evert van Aardenne (penningmeester), bedrijfseconoom 
 
Het fonds wordt met raad en daad terzijde gestaan door: 
Bart Molenaar (mede initiatiefnemer), waarnemend huisarts en tropenarts 
Martin de Rooij, technische en bouwkundige expertise  



 3 

Het bestuur heeft in 2011 zes keer vergaderd. Vaste onderwerpen hierbij waren voortgang 
en evaluatie van hulpprojecten, mogelijke nieuwe projecten, nieuwtjes op allerlei gebied, 
fondsenwerving, interne procedures en externe communicatie, zoals onze folder en website.  
Naast actieve betrokkenheid bij onze projecten en fondsenwerving houden wij ons ook bezig 
met het vergroten van onze kennis op relevante terreinen. Naast het feit dat ieder van ons 
op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in haar/zijn eigen vakgebied, lezen wij vakbladen 
op het gebied van particulier initiatief en wisselen wij ervaringen uit met andere 
vergelijkbare initiatieven. Ook dit jaar zijn Bart en Evert naar de Wilde Ganzendag (in 
Hilversum) geweest en hebben zij aldaar nuttige presentaties en workshops gevolgd.  
 
In 2011 hebben wij ons aangesloten bij Partin. Partin is een koepelorganisatie voor 
kleinschalige particuliere initiatieven, waarvoor tot voor kort geen enkele organisatie zich 
inzette. Partin werkt aan het verwerven van concrete voordelen voor haar deelnemers, zoals 
belangenbehartiging, kennisdeling, goedkope diensten, samenwerking tussen de 
aangesloten initiatieven. Evert is in november naar de jaarlijkse landelijke Partin-contactdag 
in Utrecht geweest. 
 

Projecten 
 
Het afgelopen jaar hebben wij maar één project daadwerkelijk gefinancierd. Wij staan echter 
voortdurend in contact met diverse initiatieven waar wij mogelijk hulp kunnen geven. Met 
name hebben we in het najaar een avond gesproken met Yvonne Gerner, die sinds 3 jaar in 
Mali woont en daar een project heeft lopen. Wij zijn nog bezig dit project zorgvuldig te 
beoordelen. Wij verwachten dat dit in 2012 tot daadwerkelijke hulpverlening zal leiden.  
 
Stichting La Vecina, Colombia 
Een van onze jonge avontuurlijke familieleden, Jill Nanninga, een nichtje van Freeke, heeft 
begin 2011 in een kinderproject in Colombia geholpen. La Vecina heet dit project. Jill kwam 
met enthousiaste verhalen terug over de goede organisatie en het mooie wat voor die 
kinderen werd bereikt. In mei 2011 kwamen Nathalie Rietman en Gerard van der Haas van 
Fondación La Vecina voor een kortdurend verlof in Nederland. Wij hebben ze uitgenodigd 
om persoonlijk kennis te maken en te bespreken wat we over en weer voor elkaar kunnen 
betekenen. Zij vertelden ons over hun werk in Cartagena, een havenstad in Colombia aan de 
Pacifische kust. Hun verhaal was gedreven en opbouwend.  
La Vecina maakt zich sterk voor kansarme kinderen in Cartagena. De meeste kinderen zijn 
inheemse vluchtelingen die met hun ouders binnen eigen land gevlucht zijn voor de al meer 
dan 40 jaar durende burgeroorlog. De kinderen leiden een leven met weinig toekomst- 
perspectief. Het gezinsinkomen ligt ruim onder de armoedegrens van 2 US dollar per dag. De 
ouders zoeken hun toevlucht in drank en drugs; kinderen gaan lang niet altijd naar school en 
komen in aanraking met criminaliteit en prostitutie. Stichting La Vecina geeft deze kinderen 
een voedzame maaltijd, professionele scholing en biedt begeleidingsprogramma´s en 
recreatie aan. Hierdoor krijgen ze de kans zichzelf te onttrekken aan de armoede, waar zij en 
hun ouders dagelijks mee geconfronteerd worden. 
   
Na 1,5 jaar voorbereiding zijn Nathalie en Gerard in januari 2007 officieel gestart met een 
onderwijsproject voor 15 kinderen in de wijk La Boquilla, Cartagena. De kinderen (4 t/m 8 
jaar) krijgen naast scholing iedere dag een voedzame maaltijd, vers fruit en medische en 
psychologische begeleiding. Inmiddels is La Vecina door de Colombiaanse overheid erkend 
als officiële onderwijsinstelling. Het aantal kinderen dat onderwijs krijgt is gestegen van 15 
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naar 70 (januari 2011). Hun school groeit gestaag door een toestroom van kinderen uit de 
nabij gelegen sloppenwijk. De erkenning van de regering geeft hen een bestaanszekerheid.  
 
Voor het onderwijs zijn computers hard nodig. Op basis van een goed gedocumenteerde 
aanvraag hebben wij besloten de aanschaf van 5 computers (de eerste en vooralsnog enige 
computers van de school) te financieren, plus de daarbijbehorende printers, software, tafels 
en een veilige opbergkast. Begin november  zijn de computers en overige materialen 
gebracht en geïnstalleerd en in januari, het begin van het nieuwe schooljaar, is gestart met 
de computerlessen. 
 

 
 
In december schreef Gerard: 
  Nadat Molenaarskinderfonds groen licht had gegeven en hun donatie heeft uitgevoerd, zijn  
  wij overgegaan tot de aanschaf van onze computers. La Vecina is vanaf heden de trotste  
  bezitter van een aantal computers (5) met toebehoren geworden, waardoor wij heuse  
  computerles kunnen gaan geven in het nieuwe schooljaar. Zoals al eerder gemeld zijn (ook  
  hier in La Boquilla) computers de toekomst en dat wij onze kids hierin les kunnen gaan  
 geven, vinden wij bijzonder. Nogmaals dank lieve mensen van Molenaarskinderfonds. 
 
Nepal 
Met Steve Williamson, de initiator van het door ons in 2010 gefinancierde waterproject in de 
Langtang-vallei, wordt verder gepraat over een mogelijk vervolg: water voor andere dorpen 
in de vallei. Steve is met zijn Nepalese vrouw Mingmar nu voor langere tijd in Australië, maar 
zal naar verwachting begin 2012 weer een reis naar het Langtangdal maken en de behoeften 
en mogelijkheden in kaart brengen.  
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El Bale, Panama 
In het verslagjaar 2011 is in het afgelegen gebied El Bale in Panama het door ons in 2010 
(mede)gefinancierde sportveld met dug-outs gereedgekomen. De rotsachtige ondergrond 
van het veld leverde de nodige problemen op met de egalisatie en de afwatering, hetgeen 
voor vertraging had gezorgd. In november was initiatiefnemer Padre Roberto weer in 
Nederland en hebben wij een uitvoerig verslag met foto’s ontvangen. De lagere school- 
kinderen en de jongeren van de lagere landbouwschool, die alleen tijdens vakanties terug 
naar huis kunnen, hebben nu een fijne sport- en ontmoetingsplek voor na schooltijd. Het 
park, dat rondom het sportveld is aangelegd, is een centrale ontmoetingsplaats voor jong en 
oud. 

 
  
Pushkar 
We blijven contact met Dieter Bolsens houden over de voortgang van de Mandala-school. 
In april was hij weer in India voor een bezoek aan de school. Hij schreef het volgende: 
  In de school viel er eigenlijk weinig op te merken. Er waren elke dag meer dan 40 kinderen. 
  Alles verloopt, naar Indische normen, zeer gestructureerd en ordelijk. Het speeltuig (onze  
  speeltuin) wordt nog steeds dagelijks goed gebruikt en er wordt goed zorg gedragen voor al  
  het spel- en les- materiaal.  Er zijn nu 2 jongens en 4 meisjes die naar de privé-school gaan. 
  Ze doen er echt hun best, en worden elke dag mee opgevolgd in De Mandalaschool waar ze   
  zich kunnen wassen en kunnen eten.  
  Binnenkort zal er wel een andere manager gezocht worden, want Lala kan een overheids job  
  krijgen, en dat is zoals overal ter wereld ook in India zeer te waarderen. 
  Hij blijft nog wel de school mee opvolgen en beloofde me een goede overdracht naar de    
  nieuwe manager. Die moet nog gevonden worden, maar zoals met vele dingen, lossen ze de  
  problemen in India pas op als ze er zijn. 
  Pawan, de supervisor zeg maar, blijft wel de contactpersoon en hij zorgt ook voor de  
  uitbetaling van de lonen etc. Hij heeft een kaart van een aparte rekening hier; hij haalt dus  
  geld uit de automaat, waar ik dan direct een uittreksel van krijg...kan niet eenvoudiger. 
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  Pawan komt deze zomer naar België op bezoek. Eindelijk is het gelukt om een visum te 
  bekomen. Dat was vorig jaar twee maal mislukt. Hij is enorm opgetogen en kijkt er naar uit   
  om ook eens een cultuurshock mee te maken. We organiseren dan ook een nieuwe film- 
  avond tijdens zijn verblijf hier. Voor foto's en filmkes kan je nog steeds terecht op   
  http://mandalaschoolpushkar.blogspot.com/ 
  Voor een verslagske van de bouw van het speeltuig kan je op de site van het Molenaars  
  kinderfonds terecht. 
 
In het najaar schreef Dieter: 
  Ik ben heel blij om te kunnen zeggen dat we dit jaar op financieel gebied zeker niet te kort 
  zijn gekomen. Er waren 52 mensen die gesponsord hebben. De meesten 50 Euro, sommigen  
  meer, sommigen minder en enkelen een vaste maandelijkse bijdrage. 
  Dat waren er vorig jaar meer, maar we hadden ook nog vele andere inkomsten dit jaar. 
  Alles bijeen kregen we zo 9053 Euro samen. We hebben per maand nu zo'n 510 Euro nodig,  
  dus 6120 Euro per jaar. We hebben dus dit jaar wat kunnen sparen, maar een beetje reserve  
  kan geen kwaad. Misschien willen we in de toekomst het schoolgebouw wel kopen. 
  
Polen 
Stichting kindertehuizen Polen is het afgelopen  jaar weer enkele keren naar het 
kindertehuis in Brzeg Dolny geweest. Er werden weer goederen gebracht, zoals kleding, 
speelgoed e.d. 
Ook is er in de kelder een fitnessruimte gemaakt en zijn er spullen aangeschaft. 
Helaas bereikte ons eind oktober het bericht dat de directeur van het kindertehuis, Adam 
Gabrovski, per 1 november ontslagen zou worden. Stichting Kindertehuizen Polen heeft 
geprobeerd de reden te achterhalen, ook via de ambassade. Er is echter niet een eenduidig 
antwoord gekomen. De samenwerking met dit tehuis is hierdoor gestagneerd. 
In Olesnica bij de naschoolse opvang is het project Engelse les voor 3 kinderen en het 
computerproject van KICI in de zomer afgerond. 
 

Fondsenwerving 

 
De basis voor onze fondsenwerving is onze folder en de website. Momenteel (februari 2012) 
werken wij aan de vernieuwing van de folder en wij verwachten binnenkort met een nieuwe 
versie te komen. De website is ‘up to date’ en is het afgelopen jaar voortdurend bijgewerkt 
met verhalen en foto’s van alle nieuwe ontwikkelingen. In december stonden wij op de 
kerstmarkt in Westgraftdijk waar wij onder andere, ten behoeve van Stichting Rondom Baba 
te Mali, locaal geproduceerde leren tassen en kaarten hebben verkocht.   
 
Donaties 
Op onze bankrekening weer vele giften ontvangen, zowel van nieuwe donateurs als van 
oude bekenden. Alle donateurs worden hierbij nogmaals hartelijk bedankt. Wij zullen er 
steeds voor zorgen dat het geld goed besteed wordt. 

http://mandalaschoolpushkar.blogspot.com/
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
 
JAARREKENING DERDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2011 – 31 DECEMBER 2011 
 
 
Resultatenrekening over de periode 1 januari 2011 - 31 december 2011 
 

 
 
 
Balans per 31 december 2011 
  
 

Noot 2011 2010

ACTIVA

Liquide middelen

     Rabobank rekening courant 723,95€                94,87€                 

     Rabobank bedrijfsspaarrekening 34.332,22€            35.613,73€           

Totaal activa 35.056,17€            35.708,60€           

PASSIVA

Eigen vermogen 7 35.056,17€            35.708,60€           

Totaal passiva 35.056,17€            35.708,60€           

 
 
 
(Bedragen tussen haakjes zijn negatief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noot 2011 2010

INKOMSTEN

Individuele donaties 1 1.636,00€            3.036,60€           

Inkomsten uit acties 2 186,25€              1.889,50€           

Rente 3 553,49€              588,61€              

Totaal inkomsten 2.375,74€            5.514,71€           

UITGAVEN

Projecten volgens doelstelling 4 2.865,00€            6.378,12€           

Fondsenwerving 5 72,80€                294,54€              

Beheer en administratie 6 90,37€                439,42€              

Totaal uitgaven 3.028,17€            7.112,08€           

RESULTAAT     (652,43)€             (1.597,37)€          
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
 
JAARREKENING DERDE BOEKJAAR 1 JANUARI  – 31 DECEMBER 2011 
 
 
Toelichting 
 
Algemeen 
Alle inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het boekjaar waarin de daadwerkelijke 
bij- of afschrijving op de bankrekening plaatsvindt.  
 
Individuele donaties 
Dit betreft éénmalige en periodieke giften, in het boekjaar ontvangen 
 
Inkomsten uit acties 
Dit betreft verkopen op onze stand op de kerstmarkt te Westgraftdijk. Onder andere hebben 
wij namens de Stichting Rondom Baba te Mali leren tassen en kaarten verkocht.                                  
      
Rente 
Dit betreft op 1 januari 2011 ontvangen rente op de Rabobank Bedrijfsspaarrekening 
 
Uitgaven projecten volgens doelstelling 
Stichting La Vecina, computers school Cartagena, Colombia €    2.735,-- 
Stichting Rondom Baba, Mali, opbrengst verkoop kerstmarkt €       130,-- 
            €    2.865,-- 
 
Uitgaven fondsenwerving 
Dit betreft nagekomen kosten voor de Benefiet voor Panama vorig jaar: huur van de kerk en 
geschenkjes voor de gasten uit El Bale 
 
Uitgaven beheer en administratie 
Dit betreft bankkosten, portokosten, inkt voor onze printer, jaarlijkse kosten Kamer van 
Koophandel, webhosting en een vaktijdschrift 
 
Eigen vermogen 
Eigen vermogen begin boekjaar:    €  35.708,60 
Resultaat boekjaar:      €      (652,43) 
Eigen vermogen ultimo boekjaar:    €  35.056,17 
 
 
 
(Bedragen tussen haakjes zijn negatief) 


