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Inleiding - oprichting van de Stichting 
Dit is het zesde 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. Het 
RSIN / fiscaal nummer is: 8195.29.825. 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, les- en spelmateriaal 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. 
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Bestuur en andere betrokkenen 
Het bestuur bestaat uit: 
Freeke Molenaar-Nanninga (voorzitter), orthopedagoge 
Christel Lammers (secretaris), pedagogische achtergrond 
Evert van Aardenne (penningmeester), bedrijfseconoom 
Martin de Rooij (lid), technische en bouwkundige expertise 
 
Het fonds wordt met raad en daad terzijde gestaan door: 
Bart Molenaar (mede-initiatiefnemer), waarnemend huisarts en tropenarts; 
Loukie Molenaar, opleiding in culturele antropologie, ontwikkelingssamenwerking en 
onderwijs; 
Willemien Molenaar die onze website bijhoudt 
 
Het bestuur heeft in 2014 zeven 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.  
 
Daarnaast zijn wij aangesloten bij Partin, 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, nuttige workshops, goedkope diensten en samenwerking 
tussen de aangesloten initiatieven.  
 
 

Toelichting  gesteunde projecten in 2014 
De bedragen zijn per project vermeld in de toelichting bij de resultatenrekening 

 
Malawi  
Resultaten met het dermatoom 
In 2013 hebben wij een dermatoom geschonken aan het Zomba Central Hospital waar Frans 
Zoetmulder chirurg is. Het dermatoom is een apparaat waarmee brandwonden van kinderen 
behandeld kunnen worden. Met behulp van het apparaat wordt gezonde huid van de 
kinderen getransplanteerd naar de door de brandwonden aangetaste delen. Brandwonden 
vormen in Afrika een veelvoorkomend probleem, vooral bij kinderen.  Tijdens hun verlof in 
Nederland tijdens de kerstdagen van 2013 hebben we Frans en echtgenote Ardine opgezocht 
en toen gehoord dat het dermatoom de absolute trots is van de afdeling kinderchirurgie. Er 
zij inmiddels heel veel kinderen behandeld en zelfs bij kinderen met gecompliceerde 
derdegraads verbrandingen slaat de getransplanteerde huid geweldig aan. Zelfs voor de 
ervaren chirurg een openbaring. Ook vertelde Frans dat hij een staf van jongere Malawiaanse 
chirurgen om zich heen heeft die van ook hem leren te werken met het dermatoom.  In 2014 
heeft het ziekenhuis een officiële opleidingsstatus heeft gekregen. 
 



 4 

Nieuwe apparatuur voor de operatiekamers  
Naar aanleiding van dit gesprek hebben wij besloten om een aantal noodzakelijke 
verbeteringen voor de operatiekamers in Zomba te financieren. Het gaat om een anesthesie 
toestel (EMO) (speciaal geschikt voor kleine kinderen) Verder doneerden we voor een  
monitor en apparatuur  om de zuurstofconditie van de patiënten tijdens en vlak na de 
operatie te bewaken.  Frans heeft deze spullen tijdens zijn verblijf in Nederland aangeschaft 
en direct meegenomen naar Malawi. Hij mailde ons dat alles met gejuich is ontvangen. 
Eindelijk is er weer een monitor in ieder van de OK's. Dat scheelt levens, en voorkomt zeer 
deprimerende sterfgevallen op tafel. Daarnaast was het tot dusver gebruikte 32 jaar oude 
anesthesieapparaat dringend aan vervanging toe. 

                                                
                                                             EMO met monitor 

Panama 
Sinds 3 jaar organiseert Padre Roberto een zomerkamp in El Bale (Panama) in de 
zomervakantie voor kinderen in de schoolleeftijd. Hij doet dit samen met diverse vrijwilligers 
uit Panama en uit het buitenland. Ook dit jaar waren in december 2013 en januari 2014 (in 
de Panamese zomervakantie) weer rond de 200 kinderen in El Bale voor allerlei activiteiten. 
De meeste kinderen komen te voet uit omliggende dorpen. Een aantal van hen overnacht bij 
gastgezinnen. 

De kinderen in El Bale en omgeving hebben een lange zomervakantie van acht weken. Ze 
gaan niet op vakantie en de meeste ouders hebben geen geld en tijd om iets met hun 
kinderen te doen. Het is daarom voor deze kinderen geweldig dat ze naar het zomerkamp 
kunnen. Ze kunnen er plezier maken met andere kinderen, vaardigheden en kennis opdoen 
en hun talenten ontwikkelen. Het aanbod van activiteiten bestaat uit sport, cultuur, 
computer en Engelse lessen. De kinderen kunnen kiezen uit ondermeer honkbal (op het 
honkbalveld  dat eerder mede door onze bijdrage kon worden aangelegd), dansles, voetbal, 
tekenen, handenarbeid en gitaarles. En natuurlijk Engelse les gegeven door vrijwilligers die 
zelf het Engels goed beheersen. Daarnaast kunnen ze zich extra bekwamen in het gebruik van 
de computer. 

De kinderen worden bij de activiteiten begeleid door vrijwilligers die overnachten in het 
hostel van El Bale. De vrijwilligers stonden afgelopen jaar onder leiding van de Amerikaanse 
Stephanie die een aantal maanden in El Bale verbleef en het kinderkamp voorbereidde. 
Martha, een vrijwilligster uit het dorp, is de kokkin en heeft gezorgd voor de maaltijden van 
de kinderen en de vrijwilligers. 

Vanuit het Molenaars Kinderfonds is voor de derde opvolgende keer het voedsel betaald 
voor de kinderen en vrijwilligers tijdens het zomerkamp. Een goede reden voor Bart, Freeke 
en Christel om afgelopen oktober Padre Roberto te ontmoeten die toen een aantal weken in 
Nederland was. Hij heeft uitgebreid verslag gedaan van het kinderkamp en filmpjes en foto’s 
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laten zien. We hebben kunnen zien hoeveel plezier de kinderen hebben tijdens het 
zomerkamp en hoe leergierig ze zijn. Aan het einde van het kamp laten de kinderen d.m.v. 
diverse presentaties zien wat ze hebben geleerd. Het eindresultaat is verrassend met leuke 
optredens en prachtige kunstwerken. 

                                         
                                    Kinderen tijdens het zomerkamp 2013-2014 in El Bale 

Namibië 

“Beautiful Kidz Namibia” is een christelijke organisatie die zich inzet voor wezen die het 
slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Sinds 2003 wordt hulp geboden vanuit 
een eigen dagverzorgingscentrum in de wijk “Katutura” van de hoofdstad Windhoek.  Het 
echtpaar Brian en Pam Kinghorn heeft het centrum opgericht als kleuterschool. Het 
kleuteronderwijs is verplicht om tot de lagere school te kunnen toetreden, maar 
onbetaalbaar voor mensen die in armoede leven. Naast kleuteronderwijs aan 90 kinderen in 
vier klassen heeft het centrum inmiddels diverse andere activiteiten zoals opleiding tot 
kleuterleidster, computerklassen voor de zesjarigen van de kleuterschool en voor zo’n 200 
lagere schoolleerlingen en voor volwassenen, huiswerkbegeleiding, wijkbezoeken, 
vakantiekampen, een cursus voor tienermoeders en opleidingen voor vrouwen om eigen 
inkomsten te genereren. Sinds 2009 is er ‘vakantieschool’. Veel leerlingen haken na de lagere 
school af, omdat ze de vakken te moeilijk gaan vinden. In de vakantieschool worden 
leerlingen op hun overgangsexamen voorbereid met lessen in Engels, Wiskunde en 
Natuurwetenschappen.  

In 2006 hebben Piet Falkena en zijn vrouw door Namibië gereisd en hebben zij Katutura 
bezocht. Naar aanleiding hiervan zijn zij in 2006 een Nederlandse stichting gestart om geld te 
genereren voor het dagverzorgingscentrum.  Piet is nu samen met Brian druk bezig het 
project, dat in de afgelopen 10  jaar een enorme ontwikkeling heeft meegemaakt, de omslag 
te laten maken naar meer zelfvoorziening, minder inkomsten vanuit Nederland en meer 
fundraising in Namibië zelf. 

Na in maart 2014 door Piet Falkena hiervoor benaderd te zijn heeft het Molenaars 
Kinderfonds besloten om bij te dragen in de aanschaf van nieuwe boeken voor de 
bibliotheek: prentenboeken voor de kleuters, studieboeken en naslagwerken. De bibliotheek 
heeft een belangrijke functie. De kleuters uit het centrum komen hier regelmatig om hen al 
vertrouwd te maken met boeken en worden dan voorgelezen. Verder komen er lagere 
schoolleerlingen om bijvoorbeeld onderwerpen voor een werkstuk te zoeken of gewoon om 
rustig een boek te komen lezen. En zelfs studenten van High School hebben hun weg om 
dezelfde reden naar de bibliotheek gevonden.  
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In november kregen wij bericht dat de geplande aanschaf van boeken slechts gedeeltelijk 
heeft kunnen plaatsvinden. Zij hebben de groothandel uit Zuid Afrika, die twee keer per jaar 
langskomt in Windhoek, een keer gemist. Daarom zal een deel van de boeken pas in 2015 
worden aangeschaft. 

                        

Aandachtig luisteren naar de juf die voorleest                  Onderzoek voor een werkstuk 

Sri Lanka 
Op Sri Lanka leven veel kinderen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. In het jaar 2000 heeft 
een echtpaar uit Sri Lanka, Alfi en Sharmini Perera, het kindertehuis ‘Home of Hope’ 
opgericht voor deze kinderen. De familie Perera heeft dit mede kunnen realiseren dankzij de 
hulp van Rebecca Bijker in Nederland. Rebecca kon met haar Nederlandse stichting ‘Home of 
Hope’ financiering organiseren voor scholing van de kinderen. Momenteel verblijven 85 
kinderen in Home of Hope en vanuit de omgeving komen meer dan 100 kinderen met 
geestelijke en/of lichamelijke beperkingen 2 tot 3 keer per week voor dagtherapie. 

Onze contactpersoon José van Nunspeet is fysiotherapeute in Nederland. Vanuit haar 
professie raakte ze in 2008 betrokken bij het werk van Home of Hope. Jose heeft zelf de 
stichting ‘Srilanka4all’ opgericht om sponsoring te vinden rondom de revalidatieafdeling van 
Home of Hope. In de zomer van 2013 benadert José het Molenaars Kinderfonds. Het 
echtpaar Perera wil heel graag een tuinproject opzetten. De kinderen kunnen dan leren om 
groente en fruit te verbouwen. De slagregens van de regenseizoenen zijn echter zo heftig, 
dat ontkiemende plantjes het niet redden. Aan het Molenaars Kinderfonds vraagt ze of we 
een kas willen financieren. Een kas om de zaailingen te beschermen. Zo leren de kinderen 
van Home of Hope de gewassen van zaad tot voldragen groente of vrucht te verbouwen en 
te verzorgen. Goed voor hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. 

Er zijn wat maanden overheen gegaan om offertes te krijgen en door te nemen. In juni 2014 
hebben wij het ‘Green house’ project groen licht gegeven en kon met de bouw begonnen 
worden. 
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          De bouw van de kas is gestart….      ……en bijna gereed 

Er is door Home of Hope steun gevraagd aan PUM (Programma Uitzending Managers) om zo 
goed mogelijk het tuinbouwproject op te zetten en er zal een deskundige uit Nederland naar 
Sri Lanka gaan om hiermee te helpen. 

Indonesië 
Irian Jaya (Papua) is een verafgelegen en achtergestelde provincie van Indonesië. Nico Dister, 
een Nederlandse priester, werkt hier heel lang en heeft meegemaakt dat Indonesiërs van 
elders het eiland steeds meer bevolkten. De oorspronkelijke bevolking verloor een deel van 
haar identiteit en de sociale netwerken van de Papoea’s verpauperden.  Om die reden richtte 
hij in 1992 een stichting op die zich inzette voor de zorg van kansarme kinderen, de stichting 
‘Yayasan Putri Kerahiman Papua’ ofwel Dochter van compassie voor de Papoea’s. Nico heeft 
met een aantal Franciscaanse zusters van de communiteit St. Jozef (in Heerlen) in eerste 
instantie 10 kinderen opgevangen in een kindertehuis in de woonwijk Hawai. 

Inmiddels verzorgt Nico met zijn stichting al zo’n 170 kansarme kinderen van kleuter- tot 
middelbare schoolleeftijd en voorziet hij ook in de scholing van deze kinderen. Het 
wooncomplex in Hawai bestaat inmiddels uit 3 paviljoens en groeit uit haar voegen. De 
middelbare schoolkinderen krijgen huisvesting in de wijk Polomo dichterbij hun school. De 
leiding is inmiddels in handen van 5 Franciscaanse zusters (2 Papoea’s, 2 Moluksen en 1 
Chinees Indische) en verder zijn er 40 volwassen vrijwilligers bij betrokken. Een groot deel 
van de financiering komt vanuit Nederland. Ondertussen werkt de stichting ook aan lokale 
bronnen van inkomsten: een vervoersbedrijfje en een varkensfokkerij.  

Voor de kinderen van de kleuter- en basisschool in woonwijk Hawaii was er behoefte om 
meer speelmogelijkheden te creëren. Nico Dister heeft het Molenaars Kinderfonds benaderd 
met als resultaat dat wij de speeltoestellen voor een speeltuintje bij de basisschool hebben 
betaald. Voor een speeltuintje bij de kleuterschool heeft een andere sponsor getekend.  

Hoe wist Nico van ons bestaan af?   
Nico heeft jaren geleden voor een talentvol Papua meisje een studiebeurs weten te 
verkrijgen via een Nederlands Fonds. Dit meisje is inmiddels afgestudeerd als arts op Java en 
gaat nu werken in Irian Jaya. Het betreffende fonds is het Nelly Reef Fund, ooit opgericht 
door de grootvader van Bart Molenaar. Een bestuurslid van dit fonds bracht Nico op het 
spoor van het Molenaars Kinderfonds. 
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Nico Dister zegent de speeltuin in        Draaimolen. Op de achtergrond een ‘waterval’ 

met een bijzondere wijwaterkwast.       waar de kinderen kunnen pootjebaden. 

Filippijnen 
Tijdens een werkbijeenkomst bij Partin is Freeke Molenaar in contact gekomen met Erna 
Vinkers van de stichting ‘Let’s Care’. Deze stichting werkt al langere tijd op de Filippijnen en 
voert projecten uit die betrekking hebben op de opvang, traumaverwerking en educatie van 
misbruikte en mishandelde kansarme kinderen in de Filippijnen. Daarnaast bieden ze 
blijvende verbetering in hun woon- en werksituatie aan. Op de Flippijnen is door de stichting 
de ‘Let Us Care Foundation inc.’ opgericht. Op die manier worden de projecten ter plekke 
door locale staf gerund. 

In 2012 is een project gestart voor verwaarloosde jongens in de plaats Dao op het eiland 
Panay. Het doel van het project is de jongens van de straat te halen en in de schoolbanken te 
brengen. Met onderwijs, begeleiding en het doen van activiteiten leren de jongens kennis en 
vaardigheden die hen op het goede toekomstspoor zetten. Dit project is ‘community based’, 
wat wil zeggen dat de kinderen in de gemeenschap blijven wonen en dus niet 24 uur per dag 
begeleid worden. De familie van de jongens wordt ook begeleid bij de opvoeding van de 
kinderen. Het project wordt ter plekke gerund door locale staf met Erna Vinkers als 
projectdirecteur. De jongens worden geselecteerd en begeleid door maatschappelijk werkers 
uit Dao. 

Het Molenaars Kinderfonds heeft dit project in het schooljaar 2013/2014 ondersteund door 
de begeleiding van 25 jongens in de leeftijd van 6-16 jaar in de gemeente Dao een jaar lang te 
financieren, zodat het leven van deze jongens een beslissende wending kan nemen. Het doel 
van het project is ervoor te zorgen dat deze jongens een formele educatie, 
alfabetiseringsproject of vaktrainingen (of een combinatie hiervan) volgt.  

    
                 Activiteiten op school            Basketbalteam  
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Voor het schooljaar 2013-2014 is het project succesvol verlopen. Op zaterdagen hebben de 
jongens extra begeleiding gekregen. Door deze goede begeleiding zijn de schoolprestaties 
verbeterd. Ook heeft deelname aan dit project ervoor gezorgd, dat de jongens niet op straat 
zijn gaan rondzwerven en slachtoffer zijn geworden van geweld en misbruik. Van de 25 
jongens die voor dit project geselecteerd zijn, zijn er 17 jongens die over zijn naar het 
volgende schooljaar. De andere 8 zijn om diverse redenen uitgevallen (twee zijn nu klaar met 
de middelbare school, vier jongens zijn naar een andere school gegaan en twee zijn gestopt 
met de extra begeleiding voor school). Naast de begeleiding van schoolwerk zijn er ook in het 
afgelopen jaar activiteiten voor de jongens georganiseerd op het gebied van sport en kunst.  

Verder heeft de betrokkenheid van ouders een zeer positieve uitwerking gehad op het 
project. Elke eerste dinsdag van de maand zijn er bijeenkomsten geweest met de ouders van 
de jongens om problemen met hun kinderen door te spreken en oplossingen te bedenken. 

Vanwege het succes dat het jongensproject heeft gehad afgelopen jaar en om de continuïteit 
van het project te bevorderen, hebben wij op verzoek van Let`s Care besloten om ook voor 
het schooljaar 2014-2015 het jongensproject te ondersteunen voor wederom 25 jongens. 
Daarnaast is het project uitgebreid met voorschoolse opvang. Aankomend schooljaar krijgen 
22 jongens door de week les, zodat ze makkelijker aansluiting zullen vinden op de lagere 
school. 

Uit de Filippijnen ontvangen wij regelmatig gedetailleerde verslagen van het project. Hieruit 
blijkt dat er erg goed en nuttig werk wordt gedaan.  

Brazilië 
Help mij Leven is een stichting die vanuit Nederland het werk van de organisaties ‘REMER’ en 
‘Sparta’ in de krottenwijken (favela’s) van Rio de Janeiro ondersteunt. REMER (‘Refúgio de 
Meninos e Meninas da Rua’, ofwel ‘Schuilplaats voor Straatjongens en -meisjes’) is in 1988 
opgericht door de Nederlander Robert Smits, nadat deze tijdens een rondreis door Zuid-
Amerika was getroffen door het trieste lot van de straatkinderen in Rio de Janeiro. Robert 
leerde Portugees en vestigde zich permanent in Brazilië, met de bedoeling om iets voor de 
vele straatkinderen te doen. 
 
REMER begeleidt jongeren in diverse fasen: preventief werk in de krottenwijk door 
samenwerking met de sportclub Sparta, straatwerk, inloophuis en permanente opvang van 
straatkinderen. Sportclub Sparta is eveneens door Robert Smits opgericht en biedt, door 
middel van sport, de kinderen een alternatief voor de alom aanwezige drugsbendes. Alle 
werkzaamheden van REMER en Sparta zijn er op gericht de kinderen weer een volwaardige 
plek in de maatschappij te bieden. REMER had in 2012 contact met ongeveer 1.400 
straatkinderen in Rio de Janeiro en sportclub Sparta verzorgde in dat jaar sport- en andere 
activiteiten voor 300 leden. 
 
In 2013 kwamen wij in contact met Stichting Help mij Leven via Bart Molenaar, die de 
voormalige penningmeester van deze stichting kent. In Amsterdam hadden Christel en Evert 
een 2 uur durend gesprek met Robert Smits, die over was uit Brazilië en Bart van Asten van 
de Nederlandse stichting. Dit contact leidde in 2014 tot de door ons gehonoreerde aanvraag 
voor de renovatie van een bijlesschooltje in de favela Pedra Lisa in Rio de Janeiro. Voor de 
kinderen in deze favela is bijles cruciaal om de school succesvol te kunnen doorlopen, omdat 
de omstandigheden thuis vaak erg moeilijk zijn. Daarnaast speelt het schooltje een rol in  
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voorlichting en cursussen voor volwassenen. In het schooltje is ook de enige bibliotheek van 
de favela gevestigd. 

In maart/april 2014 moet een dringende renovatie worden uitgevoerd, waarbij het dak wordt 

gerepareerd, de airconditioning vernieuwd, schilderwerk uitgevoerd en een nieuwe vloer in de 

keuken aangelegd. Voor het overgrote  deel van de kosten waren in eerste instantie geen 

middelen/ donaties aanwezig. Vanwege het dringende karakter van de renovatie is deze toch 

gestart en is het ontbrekende bedrag door Stichting Help mij Leven vanuit Nederland 

voorgeschoten. Molenaars Kinderfonds heeft voorzien in de definitieve financiering van de 

renovatie en heeft dit bedrag aan de stichting betaald. 

            
     Schooltje voor de renovatie    De opening van…         …het gerenoveerde schooltje 

Nieuwe projecten 
Ondertussen liggen er weer nieuwe aanvragen van projecten in Servië, Kenia en Tanzania. 
Mochten deze projecten doorgaan, dan kunt u er over lezen op 
www.molenaarskinderfonds.nl en via www.facebook.com/molenaarskinderfonds 
 

 
 
 
Donateurs en fondsenwerving 
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. 
Daarnaast werden voor het Molenaars Kinderfonds de volgende fondsenwervende acties 
georganiseerd. 
 
Op zaterdag 21 januari organiseerde kinderdagverblijf Kids IV in de Rijp een Fancy Fair met 
als goede doel het Molenaars Kinderfonds. De kinderen hadden allerlei werkjes gemaakt die 
gekocht konden worden door hun ouders of opa en oma.  Christel stond op de Fancy Fair met 
informatiemateriaal over onder andere het sportpark in Panama. Het was bijzonder om te 
zien hoe enthousiast de kinderen waren om iets te maken en te verkopen voor kinderen aan 
de andere kant van de wereld. De opbrengst was geweldig namelijk 313 euro. Hartelijk 
bedankt kinderen en leiding van Kids IV in de Rijp! 
  
Heel bijzonder was ook de bijdrage van basisschool de Achthoek in Amsterdam. De 
Achthoek had ons uitgekozen als één van de goede doelen voor hun jaarlijkse sponsorloop. 
De groepen 5 en 6 van deze school liepen ‘exclusief’ voor het Molenaars Kinderfonds. Nadat 
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Christel op de school iets verteld had over onze activiteiten wisten de kinderen van deze 
groepen maar liefst bijna drieduizend euro voor het fonds bij elkaar te rennen, sprinten en 
wandelen. Een fantastisch bedrag. Alle kinderen en hun begeleiders: enorm bedankt! 

                                              
                Basisschool de Achthoek liep een flink bedrag bij elkaar 
                (foto: Freddy Peters) 

 
Wij proberen onze bestaande en potentiële donateurs zo goed mogelijk op de hoogte te 
houden via onze website, facebook en nieuwsbrieven. In 2013 is onze website door ‘hackers” 
beschadigd. De gehele layout en grote delen van de inhoud waren verloren gegaan. Met veel 
moeite hebben wij het probleem kunnen herstellen. Ook in het afgelopen jaar hebben we 
daar nog veel werk aan gehad. De website is opnieuw ‘up to date’ en is in 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.    
 

Afrikadag in het tropenmuseum op 1 november 2014  www.afrikadag.nl 

Dit jaar hebben Christel, Freeke en Bart  inspiratie opgedaan op de jaarlijks weerkerende 
Afrikadag in Amsterdam. Christel heeft die dag ook als vrijwilligster geholpen in de 
uitvoerende organisatie.  Op deze dag komen vele mensen bij elkaar die zich interesseren in 
ontwikkelings- vraagstukken met betrekking tot Afrika. Het thema was deze keer 
“Democratie, Goed bestuur & Mensenrechten” met als sprekers ondermeer de Sudanese 
Telecom tycoon en filantroop, Mo Ibrahim, de voormalig presidente van Malawi Joyce Banda 
en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen.  
We hebben diverse interessante workshops kunnen volgen, o.a. over de problematiek van 
kinderarbeid en het permanente karakter van vluchtelingen kampen. Daarnaast hebben we 
enkele nieuwe contacten gelegd. Al met al een geslaagde dag. 

 

 
 

 

http://www.afrikadag.nl/
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
JAARREKENING ZESDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2014 – 31 DECEMBER 2014 
 
Resultatenrekening over de periode 1 januari 2014 - 31 december 2014 
 

Het getal in deze tabel tussen haakjes is negatief 
 
 
Balans per 31 december 2014 
  

Noot 2014 2013

ACTIVA

Liquide middelen

     Rabobank rekening courant 53,34€                     664,10€                  

     Rabobank rekening doelreserveren 8 93.005,90€              203.209,81€           

     Alex vermogensbeheer geldrekening 7 2.031,01€                -€                        

     Alex vermogensbeheer effectenrekening 7 97.521,21€              -€                        

Totaal activa 192.611,46€            203.873,91€           

PASSIVA

Eigen vermogen 9 192.611,46€            203.873,91€           

Totaal passiva 192.611,46€            203.873,91€           

 
Toelichting op de jaarrekening 
 
Algemeen 
Alle inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het boekjaar waarin de daadwerkelijke 
bij- of afschrijving op de bankrekening plaatsvindt.  
 
Noten 
 
1. Individuele donaties 
Dit betreft éénmalige en periodieke giften, in het boekjaar ontvangen. Het grote verschil 
met 2013 valt te verklaren door een in 2013 ontvangen grote erfenis. 
 

 

Noot 2014 2013

INKOMSTEN

Individuele donaties 1 1.344,77€             187.296,26€         

Inkomsten uit acties 2 3.351,82€             344,10€                

Rente 3 1.946,09€             565,61€                

Totaal inkomsten 6.642,68€             188.205,97€         

UITGAVEN

Projecten volgens doelstelling 4 17.127,00€           22.960,23€           

Fondsenwerving 5 227,50€                -€                      

Beheer en administratie 6 102,85€                193,62€                

Resultaat portefeuille vermogensbeheer  7 447,78€                

Totaal uitgaven 17.905,13€           23.153,85€           

RESULTAAT     (11.262,45)€          165.052,12€         
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
 
JAARREKENING ZESDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2014 – 31 DECEMBER 2014 
 
Toelichting op de jaarrekening (vervolg) 
 
2. Inkomsten uit acties 
Dit is de opbrengst van de fancy fair van Kids IV (€ 313), de opbrengst van boekenverkoop 
door mevrouw Deen (€ 56) de sponsorloop van basisschool de Achthoek (€ 2.982,82).  
 
3. Rente 
Dit betreft op 1 januari 2014 ontvangen rente op de rekening Doelreserveren van de 
Rabobank 
 
4. Uitgaven projecten volgens doelstelling 
Apparatuur voor de OK van hospitaal Malawi €    1.295,-- 
Zomerkamp El Bale, Panama    €    1.830,-- 
Boeken voor bibliotheek Beautiful Kidz Namibia €    1.050,-- 
Sri Lanka 4 All / Home of Hope; plantenkas  €    3.050,-- 
Yayasan Putri Kerahiman, Papua; speeltuin  €    1.319,--  
Stichting Let’s Care, project jongens Filippijnen €    4.551,-- 
Stichting Help Mij Leven; opknappen schooltje €    4.032,-- 

€  17.127,-- 
 

5. Uitgaven fondsenwerving 
Dit betreft kosten voor het maken van nieuwe folders. 
 
6. Uitgaven beheer en administratie 
Dit betreft bankkosten, portokosten en bijdrage Partin (koepelorganisatie voor kleinschalige 
particuliere initiatieven)  
 
7. Vermogensbeheer 
In het boekjaar is bij Alex Vermogensbeheer een vermogensbeheerrekening geopend en  
hierop is € 100.000 gestort in twee gelijke tranches op 29 juli en 1 september. Met Alex is 
een defensief beleggingsprofiel (laagste risicocategorie) afgesproken voor het beheer van dit 
deel van ons vermogen. De beheerskosten bedragen 1% per jaar over het beheerd vermogen 
plus 10% van het eventueel behaalde positieve rendement. Het getoonde resultaat is na 
aftrek van de kosten (€ 373,52 beheerskosten en € 0 prestatievergoeding) en was dit jaar 
negatief. 
 
8. Rabobank rekening Doelreserveren 
Dit is een gewone spaarrekening zonder extra verplichtingen of beperkingen en met extra 
rentevergoeding, beschikbaar voor ondermeer verenigingen en stichtingen 
 
9. Eigen vermogen 
Eigen vermogen begin boekjaar: € 203.873,91   
Resultaat boekjaar:        -/-   €   11.262,45 
Eigen vermogen ultimo boekjaar: € 192.611,46 


