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Inleiding - oprichting van de Stichting 
 
Dit is het eerste jaarverslag van Stichting Molenaars Kinderfonds. 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 Molenaar gaf de aanzet tot de oprichting van het fonds.   
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.  
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder 
nummer 37142036. Wij hebben direct een bankrekening geopend, nr. 14 38 90 166 bij de 
Rabobank Waterland en Omstreken en ons beleidsplan ingediend bij de belastingdienst ter 
verkrijging van de status van Algemeen Nut Beogend Instelling (ANBI). Deze status is ons 
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. Eind 2009 hebben wij opnieuw een registratieformulier naar de 
Belastingdienst gestuurd in verband met een wijziging in de regelgeving per 1 januari 2010. 
Ondanks aanscherping van de vereisten hebben wij onze ANBI-status behouden.   
 
Bestuur 
Bij oprichting van het Fonds bestond het bestuur uit Freeke Molenaar- Nanninga (voorzitter) 
en Christel Lammers (secretaris/penningmeester). In de zomer van 2008 is Evert van 
Aardenne toegetreden tot het bestuur. Hij heeft de functie van penningmeester 
overgenomen.  
Het bestuur is sindsdien niet gewijzigd en bestaat dus uit: 
 
Freeke Molenaar-Nanninga (voorzitter) 
Christel Lammers (secretaris) 
Evert van Aardenne (penningmeester). 
 
Mede-initiatiefnemer Bart Molenaar zit niet in het bestuur maar staat het Fonds met raad en 
daad terzijde. 
 
Het bestuur heeft vanaf de oprichting tot eind 2009 negen keer vergaderd. Vaste 
onderwerpen hierbij waren (mogelijke) hulpprojecten, fondsenwerving, interne procedures 
en externe communicatie, zoals onze folder en website.  
Ook hebben wij contacten gelegd met mensen met ervaring in de hulpverlening. Zo heeft 
Nol van Oss, bestuurslid van Wilde Ganzen en projectmatig bezig met Kids XL, ons tijdens 
één van onze bestuursvergaderingen, laten delen in zijn kennis en ervaring. Ook hebben wij 
een bezoek gebracht aan de Stichting Castricum helpt Muttathara, een organisatie die met 
de exploitatie van een grote winkel in tweedehands goederen  jaarlijks vele buitenlandse 
hulpprojecten ondersteunt. De informatie die wij krijgen uit dergelijke contacten is heel 
waardevol en wij zijn dankbaar voor de tijd die men voor ons heeft ingeruimd.   
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Projecten 
 
Langtangdal, Nepal 
In het afgelopen jaar hebben wij een doorlopend contact gehad met Steve Williamson. 
Deze Australische man is getrouwd met een Nepalese vrouw uit het Langtangdal, Mingmar. 
In december 2008 heeft Freeke Molenaar hem persoonlijk ontmoet, toen zij een tocht door 
dit dal maakte. Steve speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het Langtangdal op 
het gebied van gezondheidszorg en scholing door zijn kennis en de contacten die hij legt. 
Hij heeft drie pijlers, waar hij ondersteuning bij zoekt, zowel binnen de gemeenschap van het 
Langtangdal als erbuiten: 
1. schoon drinkwater 
2. een betere gezondheidspost 
3. ontwikkeling van de schoolmogelijkheden voor kinderen 
 
Wat betreft het eerste punt heeft het Molenaars Kinderfonds ondersteuning aangeboden. 
Door het Langtangdal loopt een rivier waar veel vrouwen hun water uit halen, maar waar 
ook de dieren in baden en hun behoeften in doen. Om dit water te zuiveren, wordt het 
gekookt. Maar dit leidt tot ontbossing van de vallei. En vaak wordt het niet goed gekookt. 
Door  vervuild drinkwater hebben veel kinderen en zwakkere ouderen diarree. Dit leidt tot 
ziekte en sterfte. In Langtang, het hoofddorp van het dal, is een drinkwaterput aangelegd 
door de Nepalese regering. Deze put is echter bouwkundig in slechte staat en water blijkt 
bovendien uit een vervuilde waterstroom te komen. 
Steve, bouwer van beroep, heeft in 2006 een eerste schone drinkwatervoorziening gebouwd 
in het dorp Gomba. In 2010 zal met de hulp van onze stichting een drinkwatervoorziening 
gebouwd worden voor de dorpen Mundu en Shindum. De voorbereidende contacten 
hebben in 2009 plaatsgevonden. 
 
El Bale, Panama 
In mei 2009 hadden wij een ontmoeting met Padre Roberto Gonzalez uit Panama. Hij was 
voor een werkbezoek in Nederland. Roberto Gonzalez is een bevlogen priester die zich inzet 
voor betere levensomstandigheden voor de, veelal Indiaanse, mensen in zijn werkgebied in 
de buurt van Santiago.  
 
We kwamen in het gesprek veel te weten over de situatie in Panama. Padre Roberto bleek 
een enthousiaste verteller. Toen Christel Lammers in juli naar Costa Rica op vakantie ging 
besloot zij door te reizen naar El Bale in Panama, de woonplaats van Roberto, om de situatie 
ter plekke te bekijken. 
 
El Bale ligt ongeveer een uur rijden van Santiago, een avontuurlijke rit over een grotendeels 
slechte weg door de bergen. Behalve El Bale zijn er 9 andere dorpen die tot Roberto’s  
werkgebied horen. In het afgelegen indianengebied heerst nog grote armoede. In talrijke 
projecten werkt Roberto samen met de bevolking aan een duurzame verbetering van de 
levensomstandigheden, met zelfredzaamheid als uitgangspunt. Zo zijn de laatste jaren 
diverse kleine landbouwcoöperaties opgericht waar een aantal gezinnen met elkaar samen 
werken. Naast de verbetering van de landbouwproductie wordt er ook hard gewerkt aan 
verbetering van onderwijs, infrastructuur, woningbouw en werkgelegenheid. Mannen en 
vrouwen hebben o.a. werk in een naaiatelier, viskwekerij en bijenhouderij. Naast de scholing 
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voor de projecten krijgen de inwoners van El Bale iedere maand voorlichting over 
onderwerpen als emancipatie, onderwijs en gezonde voeding. In El Bale is een klein maar 
efficiënt ziekenhuis, dat gerund wordt door zuster Floor Maria, tevens verpleegkundige. Om 
de week komt de tandarts een paar dagen en behandelt dan een heleboel patiënten. 
 
In El Bale is een basisschool en een landbouwschool (vervolgopleiding). Bijna alle leerlingen 
blijven slapen in de slaapzalen bij de school. Vaak is het een halve dag of hele dag lopen om 
naar school te gaan; veel kinderen komen op blote voeten. Gedurende de week is er weinig 
te doen voor de kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen naast school ook ontspannende 
bezigheden hebben. Het Molenaars Kinderfonds bekijkt nu samen met Padre Roberto de 
mogelijkheden om in El Bale een plek voor sport en recreatie voor de kinderen te realiseren 
die tevens een ontmoetingsplek is voor jong en oud. Deze laatste functie versterkt de 
gemeenschap vanuit de gedachte dat gezamenlijke bezigheden mensen met elkaar verbindt. 
 
Pushkar, India 
Via een bevriende reisleidster zijn wij als stichting in contact gekomen met Dieter Bolsens uit 
België. Dieter heeft enkele jaren geleden in de Indiase stad Pushkar een school opgericht 
voor kinderen uit arme gezinnen. Deze kinderen hadden niet de kans om naar school te 
gaan.         
Er komen momenteel 40 kinderen naar deze school en de bedoeling is dit aantal uit te 
breiden tot vijftig. Er werken vier personeelsleden, waaronder een manager. Deze laatste 
stuur maandelijks een financieel rapport naar Dieter. Dieter gaat zelf regelmatig poolshoogte 
nemen in Pushkar. Ook was hij hier tijdens de werkzaamheden voor ons fonds.                                                                                                                    
Door een groep Belgische sponsors heeft Dieter genoeg inkomsten om zijn school draaiende 
te houden.  Een financiële bijdrage van het Molenaars Kinderfonds maakte het mogelijk iets 
extra’s te doen:                                                                                                                                      
het plaatsen van twee speeltoestellen in de tuin 
het maken van een toegangsdeur naar de tuin  
een overdekte veranda om buiten te kunnen lunchen en les te geven 
het plaatsen van een watertank 
het opknappen van de tuin 
De nieuwe speeltoestellen blijken een ware attractie  voor de kinderen. Zo komen ze vroeger 
naar school en blijven ze langer. Zelfs nieuwe kinderen staan te trappelen om ook te mogen 
komen. Alle werkzaamheden zijn alle gedaan door lokale werknemers, waardoor ook weer 
een bijdrage aan de economie van Pushkar is geleverd.  
 
Polen 
De Stichting Kindertehuizen Polen verzorgt al ruim 15 jaar transporten van in Nederland 
ingezamelde goederen (waaronder kleding en speelgoed) naar kindertehuizen in Polen. In 
2008 is Freeke Molenaar een keer meegegaan met zo’n transport.                                           
Ter plekke heeft zij geconstateerd dat er nog veel behoefte is aan hulp en dat de Stichting 
Kindertehuizen Polen goed werk verricht. Zij richten hun hulp vooral op kindertehuizen en 
instellingen voor gehandicapte kinderen. In de tehuizen zitten voornamelijk kinderen 
waarvan de ouders alcoholverslaafd zijn. De ouders van deze kinderen krijgen begeleiding bij 
het afkicken en er wordt geregeld dat kinderen hun ouders regelmatig zien. Daarnaast zitten 
er kinderen waarvan een of beide ouders naar het westen zijn gegaan om werk te zoeken. 
De achterblijvende ouder of de familie, waar de kinderen zijn ondergebracht, kunnen na 
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verloop van tijd geen zorg meer dragen voor de dagelijkse levensbehoeften van de kinderen.                                
In 2009 hebben wij de benzinekosten van een Polen-transport betaald en ook hebben wij 
naamstickers voor een nieuw gedoneerde  bestelbus verzorgd. Wij kijken naar meer 
mogelijkheden voor ‘samenwerken-met-toegevoegde-waarde’ met deze stichting. 
 

Fondsenwerving 

 
De basis voor onze fondsenwerving is onze folder en de website. De folder is in 2009 gereed 
gekomen. Een belangrijk visueel element is ons logo, ontworpen en getekend door 
kunstenares Marianne Singels. Het logo verbeeldt een molen, een wereldbol en kinderen uit 
alle windstreken. De website www.molenaarskinderfonds.nl is in de steigers gezet door 
Willemien Molenaar, dochter van Bart en Freeke. De website is nog in ontwikkeling, maar 
bevat al mooie verhalen over onze ontmoetingen in Nepal en Panama. Ook zijn er 
fotoreportages te vinden over het waterproject in Nepal en de door ons geschonken 
speeltuin voor het schooltje in Pushkar.  
In de zomer van 2009 hebben Bart en Freeke Molenaar hun 25-jarig huwelijksfeest gevierd. 
Ter gelegenheid van dit feest hebben de gasten € 775,- geschonken.  
In december 2009 is er een benefiet-winterkerstmarkt gehouden in de kerk van West 
Graftdijk onder de bezielende leiding van Ans Oud en Thea de Wildt. Daarbij is € 635,- 
gedoneerd aan het Molenaars Kinderfonds. 
Daarnaast mochten wij op onze bankrekening diverse giften ontvangen. 
Alle gulle gevers worden hierbij hartelijk bedankt. Wij zullen ervoor zorgen dat het geld goed 
besteed wordt. 
 

http://www.molenaarskinderfonds.nl/
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Stichting Molenaars Kinderfonds 
 
JAARREKENING EERSTE VERLENGDE BOEKJAAR 26 MEI 2008 – 31 DECEMBER 2009 
 
 
Resultatenrekening over de periode 26 mei 2008 - 31 december 2009. 
 

 

 
 
Balans per 31 december 2009  
 

Noot 2009

ACTIVA

Liquide middelen

     Rabobank rekening courant 880,85€                

     Rabobank bedrijfstelerekening 36.425,12€           

Totaal activa 37.305,97€           

PASSIVA

Eigen vermogen 7 37.305,97€           

Totaal passiva 37.305,97€            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noot 2008-09

INKOMSTEN

Individuele donaties 1 40.375,00€          

Inkomsten uit acties 2 1.410,00€           

Rente 3 25,12€                

Totaal inkomsten 41.810,12€          

UITGAVEN

Projecten volgens doelstelling 4 4.328,45€           

Fondsenwerving 5 48,96€                

Beheer en administratie 6 126,74€              

Totaal uitgaven 4.504,15€           

RESULTAAT     37.305,97€          
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
 
JAARREKENING EERSTE VERLENGDE BOEKJAAR 26 MEI 2008 – 31 DECEMBER 2009 
 
 
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 
Huwelijksfeest Bart en Freeke Molenaar   €        775,-- 
Kerstmarkt De Rijp      €        635,-- 
                                        €     1.410,-- 
 
Rente 
Dit betreft op 1 januari 2009 ontvangen rente op de Rabobank bedrijfstelerekening 
 
Uitgaven projecten volgens doelstelling 
Stichting Kindertehuizen Polen: bijdrage benzinekosten €      168,45 
Stichting Kindertehuizen Polen: stickers transportbus €         75,--  
Waterproject Mundu en Shindum, Nepal, eerste fase €    2.100,-- 
Opknappen schooltje Pushkar, India    €    1.985,-- 
           €    4.328,45 
 
Uitgaven fondsenwerving 
Dit betreft kosten voor ontwerp en productie van onze folder 
 
Uitgaven beheer en administratie 
Dit betreft bankkosten en jaarlijkse kosten Kamer van Koophandel, webhosting en een 
vaktijdschrift 
 
Eigen vermogen 
Eigen vermogen begin boekjaar:    €           0,-- 
Resultaat boekjaar:      €  37.305,97 
Eigen vermogen ultimo boekjaar:    €  37.305,97 
 
Het eigen vermogen kan in zijn geheel aangewend worden voor het verlenen van financiële 
steun in overeenstemming met de statuten. 


