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Inleiding - oprichting van de Stichting 
 
Dit is het vierde jaarverslag van Stichting Molenaars Kinderfonds. De Stichting is opgericht  
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).  
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. Bart en Freeke hebben eind jaren ’80 drie jaar in een hospitaal in Kameroen 
gewerkt. Destijds werden zij geïnspireerd door het Liliane Fonds, dat de medische zorg voor 
gehandicapte kinderen mogelijk maakte en in sommige gevallen een beroepsopleiding voor 
deze kinderen. In 2008 gaf een royale gift via een patiënt van Bart de aanzet tot de 
oprichting van het Molenaars Kinderfonds.   
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. 
 
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 bekijken wij elke aanvraag 
kritisch en beoordelen wij deze aan de hand van een lijst van vooraf vastgestelde criteria. 
Eventueel vragen wij nadere inlichtingen ter ondersteuning van ons besluit. Een goedkeuring 
van een aanvraag kan vergezeld gaan van specifieke voorwaarden en wij vragen altijd 
(tussen)verslagen en financiële verantwoording. Korte lijnen vinden wij belangrijk, zowel 
naar de projecten als naar onze sponsors. In principe wordt ieder project (op eigen kosten) 
bezocht door onszelf of betrouwbare mensen om ons heen. 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 de 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 
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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  
Margit Roem voor adviezen op het gebied van PR 
Willemien Molenaar die onze website bijhoudt. 
 
Het bestuur heeft in 2012 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. Martin is in september 2012 naar de Wilde Ganzendag gegaan en 
hij heeft daar diverse nuttige workshops bezocht. 
 
In 2011 hebben wij ons aangesloten bij Partin. Dit is een koepelorganisatie voor het 
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, nuttige workshops, goedkope diensten en samenwerking 
tussen de aangesloten intiatieven.  
 

Projecten 

 
Windstreek  Zuidwest: Colombia 
Via een nichtje van Freeke, die begin 2011 als vrijwilligster in Colombia heeft gewerkt, zijn 
wij in contact gekomen met het project La Vecina. Dit is een project voor kansarme kinderen 
uit de wijk La Boquilla in Cartagena. De kinderen leven met hun gezin onder de 
armoedegrens. Het project bestaat uit een officieel erkende basisschool, waar momenteel 
ongeveer 85 kinderen gebruik van maken en een 2-jarige interne opvang voor tienermeisjes. 
Tevens zijn er diverse buurtprojecten. Het Molenaars Kinderfonds heeft La Vecina 
ondersteund met een donatie van 2 laptops en 3 computers, met de daarbij behorende 
software, printer, tafels en een opbergkast. Het geheel kostte 2735,- euro en is betaald eind 
2011. In het verslagjaar is de apparatuur in gebruik genomen.  
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Gerard de Haas en Nathalie Rietman met alle aangeschafte hardware 
 
Windstreek  Oost:  Polen 
Stichting Kindertehuizen Polen heeft  in 2012 haar activiteiten beëindigd. 
Wij hebben het resterende saldo van de stichting ontvangen met de bedoeling eventuele 
toekomstige aanvragen uit Polen hiermee te bekostigen. Door vertrek van de directeur, de 
heer Gabrowski, uit het kindertehuis in Brzeg Dolny staan de activiteiten momenteel op een 
laag pitje. Ineke Meijer, die is aangebleven als bestuurslid van de stichting, is in augustus 
2012 weer in Polen geweest. Zij onderhoudt contact met dhr. Gabrowski over een mogelijk 
nieuw op te zetten kleinschalig kindertehuis.  
 
Windstreek Zuid: Mali 
In het najaar van 2011 kwamen wij in contact met Yvonne Gerner. Zij werkt in Mali en heeft 
in de buurt van Mopti met een locale welzijnswerker, Baba, een project opgezet. Het project 
heet Rondom Baba en ondersteunt de extreem arme Bella-bevolking (de vroegere slaven 
van de Touareg). Er is een windmolenproject voor kansarme jongeren, ondersteund door 
een Portugese ingenieur. Er worden cursussen voor vrouwen gegeven en huizen en 
lesruimtes gebouwd door lokale jongeren in de leer. Een schooltje is gestart. De grond wordt 
ontgonnen en er is een moestuin en een visvijver aangelegd. Het terrein heeft de naam Here 
Bugu, hetgeen ‘plaats van vrede’ betekent. In haar nieuwsbrief schrijft Yvonne:  
 
"Op Here Bugu worden de voorwaarden en mogelijkheden gecreëerd om kleine, gezonde 
Malinese bedrijfjes op te starten op het gebied van landbouw, veeteelt, windmolens en 
ambachtelijke productie (hout, metaal, leer). Op Here Bugu mogen kinderen spelen en leren. 
Op Here Bugu is ruimte voor ontmoeting tussen Afrika en Europa, wordt gestreefd naar 
nieuwe vormen van vooruitgang door te leren van elkaar." 
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Tafelvoetbal op Here Bugu 
 
Yvonne heeft een aanvraag voor 2300 euro bij ons ingediend voor een pingpongtafel, een 
tafelvoetbalspel en een schommelinstallatie om het spelen van de op Here Bugu aanwezige 
kinderen te stimuleren. Vanwege de termieten moet alles van degelijk materiaal gemaakt 
worden. Wij hebben deze aanvraag gehonoreerd. 
Door de toenemende onrust in Mali moest Yvonne in 2012 helaas naar Bamako vluchten. 
Het voetbalspel was toen inmiddels in gebruik. Later is Yvonne  weer veilig teruggekeerd en 
kon de pingpongtafel in gebruik worden genomen. Yvonne mailt ons:  
“Vanaf 17 uur (na het werk als de hitte begint af te nemen) is het feest. Er wordt 
getafelvoetbald, gepingpongd, oefeningen met ballen gedaan, gelachen en gespeeld. De 
schommelinstallatie is in wording en volgt spoedig. Maar het geheel dat we konden 
realiseren zorgt voor een dosis vreugde voor Here Bugu en omgeving in deze barre tijden. Dat 
is niet meetbaar maar wel geweldig.” 
Wij wensen Yvonne en de bewoners van here Bugu in deze moeilijke tijd veel sterkte toe.  
 
Windstreek Zuidwest:  Panama 
Het contact met Padre Roberto uit El Bale is blijven bestaan. In november 2011 was hij op 
tournee in Nederland voor fundraising en hebben wij hem weer ontmoet. Hij vertelde ons 
over het sportcomplex, waar wij aan mee betaald hebben en hij heeft foto’s laten zien. 
 
Een jaar later in oktober 2012 is Padre Roberto een avond naar de Rijp gekomen en heeft hij 
bij Roeach (trefpunt voor cultuur, kerk en samenleving) verteld over zijn project in El Bale. 
De collecte van die avond is voor zijn project bestemd. Dit is samengevoegd met het geld 
van de benefietmiddag van najaar 2010 en is begin 2013 besteed aan het zomerkamp in El 
Bale. Tijdens 6 weken schoolvakantie kunnen kinderen lessen volgen in Engels, computer, 
sport en muziek. Hier doen ongeveer 150 kinderen aan mee. 
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Engelse les door Dick Groenedijk in El Bale tijdens het zomerkamp 
 
Windstreek Zuidoost:  Indonesië 
Toen Bart Molenaar met twee dochters een reis door Indonesië maakte, bezocht hij in Bali 
het project Shaki-tari-us. Dit project is opgezet door Thijs van Harte en Karin Leithuijser.  Hun 
project heeft als doelstelling het verbeteren c.q. vergroten van de leermogelijkheden, 
communicatie, vaardigheden en zelfredzaamheid van kinderen met een verstandelijke 
beperking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse speel/leermaterialen en -methodes.  
Zij hebben in Ubud een school opgezet voor kinderen in de lagere schoolleeftijd en een 
restaurant. Het restaurant is een arbeidsleerplaats voor tieners met een verstandelijke 
beperking en genereert tevens inkomsten.  
 
In Singaraja in het noorden van Bali is ondertussen dezelfde combinatie van school en 
restaurant gestart. Hier willen zij ook producten maken met de leerlingen, zoals sieraden en 
schilderijtjes voor de verkoop. Voor de inrichting van de tienerklas, startmateriaal voor de 
producten en keukenmateriaal hebben wij een donatie van 800 euro gedaan.  
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De gemeenschap van Sjaki-tari-us 
 
Nieuwe projecten 
Ondertussen zijn er contacten gelegd met diverse nieuwe projecten. Mochten deze 
projecten doorgang vinden, dan kunt u er binnenkort over lezen op onze website 
www.molenaarskinderfonds.nl en via Facebook. 
 

Fondsenwerving 

 
De basis voor onze fondsenwerving is onze folder en de website. De folder is in 2012 
vernieuw. De website is ‘up to date’ en is het afgelopen jaar voortdurend bijgewerkt met 
verhalen en foto’s van alle nieuwe ontwikkelingen. Veel mensen volgen onze activiteiten 
inmiddels ook op Facebook en met hen deelt Freeke onze meest recente bezigheden en 
overdenkingen bij project-aanvragen.    
Op onze bankrekening heeft het fonds 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. 
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
 
JAARREKENING VIERDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2012 – 31 DECEMBER 2012 
 
 
Resultatenrekening over de periode 1 januari 2012 - 31 december 2012 
 

 
 
 
Balans per 31 december 2012 
  
 

Noot 2012 2011

ACTIVA

Liquide middelen

     Rabobank rekening courant 277,59€                723,95€                

     Rabobank bedrijfsspaarrekening 38.544,20€            34.332,22€           

Totaal activa 38.821,79€            35.056,17€           

PASSIVA

Eigen vermogen 7 38.821,79€            35.056,17€           

Totaal passiva 38.821,79€            35.056,17€           

 
 
 
(Bedragen tussen haakjes zijn negatief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noot 2012 2011

INKOMSTEN

Individuele donaties 1 6.492,38€            1.636,00€           

Inkomsten uit acties 2 -€                    186,25€              

Rente 3 601,98€              553,49€              

Totaal inkomsten 7.094,36€            2.375,74€           

UITGAVEN

Projecten volgens doelstelling 4 3.100,00€            2.865,00€           

Fondsenwerving 5 37,60€                72,80€                

Beheer en administratie 6 191,14€              90,37€                

Totaal uitgaven 3.328,74€            3.028,17€           

RESULTAAT     3.765,62€            (652,43)€             
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
 
JAARREKENING VIERDE BOEKJAAR 1 JANUARI  – 31 DECEMBER 2012 
 
 
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, inclusief het aan ons 
geschonken saldo van de Stichting Kindertehuizen Polen. 
 
Inkomsten uit acties 
Er waren dit jaar geen inkomsten uit acties. De in het verslag vermelde opbrengst van de 
Roeach avond voor Panama is in 2013 op onze rekening gestort en wordt in dat jaar 
verantwoord.    
                                  
Rente 
Dit betreft op 1 januari 2012 ontvangen rente op de Rabobank Bedrijfsspaarrekening 
 
Uitgaven projecten volgens doelstelling 
Stichting Rondom Baba, speeltuin Mali   €    2.300,-- 
Stichting Sjakitarius, schoolbenodigdheden Bali  €       800,-- 
           €    3.100,-- 
Uitgaven fondsenwerving 
Dit betreft kopieerkosten voor onze folder 
 
Uitgaven beheer en administratie 
Dit betreft bankkosten, portokosten, kerstkaarten 2011, jaarlijkse kosten Kamer van 
Koophandel, webhosting en bijdrage Partin (koepelorganisatie voor kleinschalige particuliere 
initiatieven)  
 
Eigen vermogen 
Eigen vermogen begin boekjaar:    €  35.056,17 
Resultaat boekjaar:      €    3.765,62 
Eigen vermogen ultimo boekjaar:    €  38.821,79 
 
 
 
(Bedragen tussen haakjes zijn negatief) 


