
 

 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

Inleiding - oprichting van de Stichting 
Dit is het zevende 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 
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een project gedoneerd hebben, volgen we de verdere ontwikkelingen van de organisatie 
met als doel een duurzame relatie op te bouwen. 
 

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; 
Willemien Molenaar die onze website bijhoudt 
 
Het bestuur heeft in 2015 keer 5x 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, 
nieuwsbrieven 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 publicaties 
op het gebied van particulier initiatief en wisselen wij ervaringen uit met andere 
vergelijkbare initiatieven.  
 
Daarnaast zijn wij aangesloten bij Partin, een koepelorganisatie die zich al enkele jaren voor 
kleinschalige particuliere initiatieven inzet. 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 2015 
De bedragen zijn per project vermeld in de toelichting bij de resultatenrekening 
 
Servië 
In het afgelopen jaar hebben wij ons bezig gehouden met de eerste stap van een 
opknapbeurt van een kindertehuis in Belgrado, Servië. Contact met dit kindertehuis is 
ontstaan via Wim Halm. 
Wim is al jaren vriend aan huis bij de familie Molenaar in Emmen en heeft een Servische 
echtgenote, Gordana. Aangezien de moeder van Gordana in Servië woont, reizen Wim en 
Gordana minimaal 2x per jaar naar Servië. Door de slechte naam die Servië heeft gekregen 
tijdens de oorlog met Bosnië, zijn hulporganisaties niet snel genegen om iets te doen in dat 
land. Maar ook hier is veel armoede en nood. Wim en Gordana zijn in contact gekomen met 
mensen die een opvanghuis voor beschadigde kinderen leiden. Inmiddels zijn Wim en 
Gordana al een paar maal in dit kindertehuis geweest om te zien welke behoeften er zijn en 
te helpen met het opknappen van het interieur (vloeren, leidingen, douche). In de 
slaapkamers troffen zij een haveloze toestand aan. 
 



 

 4 

Het Molenaars Kinderfonds heeft gezorgd dat er nieuwe bedden, kasten, matrassen, 
beddengoed, warme kleding, schoeisel en een radio voor de 18 kinderen, die er momenteel 
wonen, konden worden aangeschaft. 
Wim en Gordana hebben zelf de benodigde spullen in Servië gekocht, waarbij ze fijne 
bedrijven vonden die korting gaven bij het horen, dat de aankopen voor het weeshuis 
waren. De kleding en schoenen zijn ze met de kinderen zelf gaan kopen, zodat zij ter plaatse 
konden passen. En ze hebben met eigen ogen gezien hoe de spullen in het weeshuis terecht 
zijn gekomen. Hieronder een foto van Gordana die met de kinderen winterinkopen doet. 
 

 
 
Wim en Gordana zullen regelmatig terug gaan om te kijken hoe het gaat met de kinderen en 
de omstandigheden waarin ze opgroeien. We verwachten dat er nog een vervolg aan dit 
project zal worden gegeven. Foto's van de kinderkamers kunt u op onze website vinden. 
 
Kenia Gambaragai 
In het voorjaar van 2015 hebben wij een aanvraag gehonoreerd van Stichting Kidshare in 
Haarlem. Stichting Kidshare sticht ondermeer scholen op het platteland van Kenia en werkt 
daarin nauw samen met partnerorganisatie African Divine Church (ADC) in Kenia. ADC is een 
kerk met ongeveer 1 miljoen leden in Kenia, Oeganda en Tanzania en zeer actief op 
maatschappelijk gebied. Geschat wordt dat 70% van hun leden tot de allerarmsten behoren: 
mensen die leven van minder dan 1,25 dollar per dag. Onderwijs is voor ADC een speerpunt: 
zij zetten zich in om de armste kinderen in dorpen waar geen school is, kwaliteitsonderwijs 
te bieden. We hebben financieel bijgedragen aan de bouw van een school in het dorp 
Gambaragai. Dit dorp ligt zeer afgelegen op het platteland van West-Kenia, ongeveer 30 
kilometer ten noordoosten van de stad Kisumu. Er is geen weg naar het dorp. De 
dichtstbijzijnde school is ver weg. Bovendien is het terrein, vooral in de regentijd, moeilijk 
begaanbaar. Omdat het dorp zo geïsoleerd ligt, had de bevolking zelf het initiatief genomen 
om een kleuterschool te starten die inmiddels goed draait. De ouders in het dorp hebben de 
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hulp ingeroepen van ADC om gezamenlijk een klaslokaal te bouwen. Vervolgens waren er 
nog drie lokalen nodig voor de 134 kinderen die nu naar de school gaan. Bij 4 klaslokalen 
krijgt een school in Kenia een officiële registratie van het ministerie van onderwijs. Daarna 
komt de overheid over de brug met het betalen van leerkrachten en het afbouwen van de 
school. Zo is er in dit dorp een vliegwiel van positieve veranderingen in gang gezet. 
Het gehele project omvatte de drie resterende klaslokalen met toiletten, meubilair en 
leermiddelen. Stichting Kidshare heeft voor dit dorp een actie gehouden op de Koningin 
Emmaschool in Haarlem. Ook is een bijdrage ontvangen van een vermogensfonds en heeft 
de stichting Wilde Ganzen bijgedragen. Het Molenaars Kinderfonds heeft het ontbrekende 
bedrag, ongeveer een kwart van het totale budget, betaald en daarmee was de financiering 
van dit project rond. De verwachting is dat de bouw, met enige vertraging, in de zomer van 
2016 zal worden afgerond. Op onze website zullen we de nieuwe ontwikkelingen melden 
met foto's van het eindresultaat. 

 

 
 

Kenia Lamu 

Frans Doevelaar benaderde ons via onze website in het najaar van 2014. Hij vertelde ons 
over zijn bezoek aan het eiland Lamu in Kenia in zomer 2014, waar hij kennis maakte met 
een lokale initiatiefnemer Omar. Omar is een rasta man die 9 maanden per jaar in de 
Amerika werkt als muzikant. Hij komt van Lamu en bekommert zich om de kinderen op het 
afgelegen deel van het eiland, waar hij zelf in zijn jeugd gewoond heeft. Het gaat om de 
kleuters. De afstand naar de kleuterschool in het nabij gelegen stadje is voor hen te ver om 
te lopen. Scholing in Kenia is gratis, maar transport en kleding niet. 
 
Nu heeft Omar een idealistische inslag, waarbij recyclen van afval een thema  is. Hij is een 
aantal jaren geleden begonnen om een eenvoudig schoollokaaltje te bouwen van 
wegwerpmateriaal. Zo hebben ze een muur gemaakt van ingemetselde flessen. 
Hij stuurt iedere maand 100 dollar naar zijn vader die zo'n 25 jonge kinderen daarmee op 
school te eten kan geven.  De ouders brengen ook eten mee naar school voor de kinderen en 
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voor de leerkrachten als betaalmiddel. De leerkrachten krijgen kost en onderdak maar geen 
salaris.  Ze blijven 3-5 maanden om les te geven, totdat ze een betaalde baan krijgen elders. 
Verder vraagt Omar de kinderen  plastic afval te zoeken, waar ze dan een shilling voor 
krijgen. De moeders van de kinderen maken van dat plastic touwen voor de boten en 
verdienen daar wat mee. 
 
Wij hebben bijgedragen aan de bouw van een keukentje  met 2  zonnecollectoren en een 
koelkast. We wachten op de foto's van de gerealiseerde keuken, die wij op onze website 
zullen plaatsen. 
 
Kenia Ilmotiook 
In Ilmotiook in het zuidwesten van Kenia (regio met 7300 inwoners en vier scholen en een 
eerste hulppost) is een natuurlijke bron die gebruikt wordt door mens en dier.  
Het schone bronwater wordt echter enerzijds vervuild door dieren die door de bron waden 
en er hun behoeften in doen. Anderzijds stroomt vervuild oppervlakte water van de heuvels 
af de bron in. De bewoners van het dorp Ilmotiook hebben het initiatief genomen om hulp 
aan te vragen om deze bron te beschermen en tevens waterleidingen via een pomp op 
zonne-energie naar het hoger gelegen dorp en de scholen te transporteren. Via een pastor 
(Patrick Nkaai)  is deze projectaanvraag bij Stichting Share in Apeldoorn gekomen.  
 
De impact van het project: 
*schoner water en daardoor minder maagdarm klachten en ziekten,  
*de mogelijkheid om meer gewassen te irrigeren en te verbouwen,  
*doordat leerlingen geen water in het dal hoeven te halen kunnen ze meer tijd aan hun 
studie besteden 
*vrouwen hoeven minder te sjouwen met water 
*er komt tijd en geld beschikbaar voor andere productieve activiteiten 
*werk voor enkele mensen (financieel en technisch beheer van het waterleidingstelsel) 
 

Het gehele project van bronbescherming, een waterbassin voor mensen en een voor dieren, 
een waterleiding netwerk van 4,5 km, een waterpomp op zonne-energie, twee betonnen 
overslagtanks en acht tanks voor de diverse scholen, twee watertappunten voor dorpelingen 
bedraagt € 58.000,-. Door een samenwerking van Stichting Share uit Apeldoorn, de 
diaconieën van PKN Heerhugowaard en Graft-De Rijp en Impulsis (een samenwerking van 
Edukans, ICCO en Kerk in Actie) is er een basis voor het project.  
Een vierde belangrijke groep voor het slagen is een groep van 21 jongeren en vier 
begeleiders van de Protestantse Gemeente in Heerhugowaard en Graft de Rijp. Na een jaar 
fundraising zijn zij in juli 2015 naar Kenia gegaan om daar – samen met jongeren van Kenia - 
te helpen bij het ingraven van de leidingen. Naast het werken aan het schoon 
drinkwaterproject en het opknappen van scholen, hebben zij diverse integratieve activiteiten 
gedaan met hun leeftijdgenoten in Kenia. Nederlandse jongeren hebben lessen op scholen 
gegeven. Er zijn activiteiten gedaan om elkaar en elkaars cultuur beter te leren kennen. 
verder hebben de jongeren gezamenlijk bomen geplant en plastic opgeruimd om het 
milieubewustzijn te stimuleren.  
 
Een medewerker van het ministerie van water in Kenia verzorgt de educatie: hygiënisch 
gebruik van water en verspilling voorkomen. De inwoners van Ilmotiook gaan betalen voor 



 

 7 

het water, zodat er geld is om de installatie te onderhouden. Een deel van de opbrengst zal 
gebruikt worden voor de financiering van andere nutsvoorzieningen in Ilmotiook. 
 
Aan het Molenaars Kinderfonds is gevraagd om de helft van de pomp op zonne-energie te 
willen betalen, te weten € 5300,-. Dit hebben wij gehonoreerd. 
 
Bali 
Van de stichting Sjaki Tari Us  ontvingen we het bericht dat hun huurcontract van de grond, 
waarop hun huidige gebouw in Ubud staat, af gaat lopen. 
Ze hebben een duurzame oplossing kunnen vinden, om op een goedkopere locatie een eigen 
school te bouwen: Sjaki’s School. De kosten voor het gebruik van de grond voor een periode 
van in ieder geval 30 jaar én voor het bouwen van de school bedragen in totaal €150.000.   
Daartoe deden ze de volgende oproep:  
“We willen dolgraag aan de slag met de bouw van Sjaki’s School. Maar een bedrag van 
€150.000 inzamelen lukt niet zonder de inzet van velen. Draag jij ook een tegeltje bij? Dat 
kan al vanaf €25! Je wordt voor dat bedrag de ‘eigenaar’ van een speciaal door één van de 
kinderen beschilderde tegel van 30 bij 30 centimeter met hierop jouw (bedrijfs)naam of 
spreuk. Zo wordt jouw bijdrage vereeuwigd in Sjaki’s School. En uiteraard ontvang jij een 
persoonlijk aandenken en sturen we per e-mail een certificaat met een foto van de voor jou 
beschilderde tegel(s)." 
 
Met het Molenaarskinderfonds hebben we daarop gereageerd door ons logo op 6 tegels te 
laten schilderen. Mogelijk heeft een van u ook een mooi logo of een bijzondere spreuk die u 
kunt laten 'vertegelen' en wilt u op deze manier bijdragen aan Sjaki's school. Kijk dan op de 
website www.sjakitarius.nl  
 
 
Namibië 
Vorig jaar hebben we Beautiful Kidz Namibia ondersteund met de aanschaf van boeken voor 
de bibliotheek in het dagverzorgingscentrum in Windhoek. Deze Nederlandse stichting, 
opgezet door het echtpaar Falkena, ondersteunt dit centrum. 
Het echtpaar Brian en Pam Kinghorn heeft het centrum opgericht als kleuterschool. Het 
regeringsonderwijs in Namibië is niet toegankelijk voor alle kleuters, aangezien er een 
financiële drempel wordt opgeworpen. Hierdoor missen de kinderen die geen 
kleuteronderwijs hebben gevolgd bij de instroom van de lagere school de aansluiting, zodat 
heel wat leerlingen, zelfs in de hogere klassen, nog steeds niet kunnen lezen en schrijven.  
 
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.  
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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. 
 
In 2013 is er een nieuwe kleuterschool geopend in Ovitoto.  
In dit landelijke, bergachtige gebied ten oosten van Okahandja zijn de  economische 
omstandigheden belabberd en zijn er nauwelijks voorzieningen. Wel staat er een internaat 
met ongeveer 800 leerlingen in de groepen 1 t/m 8. Veel van deze scholieren verlaten het 
onderwijs echter vroegtijdig, zonder diploma.  
Er worden dus ook bijlessen voor oudere leerlingen gegeven. Daarnaast zijn er cursussen 
voor ouders en verzorgers. Het school gebouwtje waarin de activiteiten plaatsvonden, 
bestond echter uit één vertrek en moest gedeeld worden.  
Zowel de lokale chief als de councelor in Ovitoto waren erg ingenomen met Beautiful Kidz en 
hebben aan hen een gratis bouwterrein ter beschikking gesteld voor nieuwbouw.               
In het voorjaar van 2015 bouwde Beautiful Kidz een nieuw, ruimer opgezet schooltje met 
tevens een keukentje. Het Molenaarskinderfonds heeft 1500 euro bijgedragen aan de 
inventaris van het nieuwe dagverzorgingscentrum. Het nieuwe gebouw is in september 2015 
officieel geopend door de minister van onderwijs, Doreen Soika. 
In november 2015  hebben de zus en zwager van Bart Molenaar dit schooltje bezocht. Ze 
waren onder de indruk van de professionele en efficiënte uitstraling van het 
dagverzorgingscentrum. Op de website treft u een apart verslag van hun bezoek. 
 
Filippijnen 

Dit is het derde jaar dat wij een project van de stichting Let’s Care ondersteunen.  
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 de schooljaren 2013/2015 ondersteund door 
de begeleiding van 25 jongens in de leeftijd van 6-16 jaar in de gemeente Dao te financieren, 
zodat het leven van deze jongens een beslissende wending kon nemen. Het doel van het 
project is ervoor te zorgen dat deze jongens een formele educatie, alfabetiseringsproject of 
vaktrainingen (of een combinatie hiervan) volgt.  
    

Van de 25 jongens die voor dit project waren geselecteerd, gingen er 17 jongens na het 
eerste jaar naar het volgende schooljaar. De overige 8 waren om diverse redenen uitgevallen 
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(twee waren klaar met de middelbare school, vier jongens zijn naar een andere school 
gegaan en twee zijn gestopt met de extra begeleiding voor school). Voor deze 17 jongens zijn 
we ook een tweede keer in het project gestapt. Daarnaast is het project uitgebreid met 
voorschoolse opvang voor 22 jongens.  Naast de begeleiding van schoolwerk zijn er ook in de 
afgelopen jaren 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 in de afgelopen twee jaar en om de 
continuïteit van het project te bevorderen, hebben wij op verzoek van Let`s Care besloten 
om ook voor het schooljaar 2015-2016 het jongensproject te ondersteunen. Dit keer voor 
een nieuwe groep van 9 jongens uit DAO en twee 'oude' jongens. Verder krijgt een groep 
van 25 jongens een stukje nazorg ter voorkoming van 'dropouts' gedurende het schooljaar. 

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

Nieuwe projecten 
Er zijn weer diverse nieuwe aanvragen voor ondersteuning binnen gekomen. Voor meer 
informatie over nieuwe projecten kunt u af en toe kijken op onze website: 
www.molenaarskinderfonds.nl.  
 

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. 
 
Bijzondere middag met het Molenaars Kinderfonds 
Op zondag 4 oktober 2015 kwamen rond de 40 mensen naar de gezellige kerk in 
Westgraftdijk voor de presentatie van 3 projecten die financieel ondersteund worden door 
het Molenaars Kinderfonds. We wilden als fonds onze (potentiële) donateurs de gelegenheid 
bieden om kennis te maken met de diverse projecten en het was ook een gelegenheid voor 
mensen van de diverse projecten om elkaar te leren kennen.  
 
We hadden gastsprekers van 3 projecten uitgenodigd om iets te komen vertellen, te weten 
*Padre Roberto Gonzalez die op dat moment vanuit Panama in Nederland was. Hans van 
Mullekom deed voor hem het woord en vertelde over de zomerkampen in El Bale. Door de 
grote inspanning van Roberto Gonzalez kunnen 200 kansarme kinderen elk jaar in de 
zomervakantie hieraan deelnemen. De kinderen kunnen allerlei vaardigheden ontwikkelen, 
zoals Engels, muziek, computervaardigheden en bovendien hebben ze veel plezier.  
 
*Thijs van Harte en zijn vrouw Karin zijn al jaren betrokken bij kinderen met een beperking 
die leven en werken in Bali. Karin Leithuijser vertelde over de voortgang van de nieuwe 
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school. Kinderen met een beperking in Ubud en tieners met een beperking in Singaradja 
krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen middels muziek, schoolse activiteiten en 
activiteiten in de maatschappij. Hierboven heeft u gelezen over de tegelactie voor de 
financiering van een nieuw schoolgebouw in Ubud, aangezien de huur van het huidige 
gebouw stopt. 
 
*Als laatste vertelde Erna Vinkers van Let’s Care over haar project met straatjongens in Dao, 
in de Filippijnen. Dat deed ze op een duidelijke en informatieve manier, waardoor je als 
‘buitenstaander’ meegenomen werd in het opzetten van een project en wat er allemaal bij 
komt kijken. De meeste jongens lukt het m.b.v. de bijlessen en sociale vaardigheden die zij in 
het project leren om zich te onttrekken aan hun oude bestaan. Ze schuiven in in het normale 
onderwijssysteem en krijgen zo weer zicht op een toekomst in de maatschappij.  
 
Tussen de presentaties was er een optreden van twee fantastische muzikanten: Roberto 
Gonzalez en Niels Gillebaard. Zij maakten ongeveer een half uur voor aanvang van de 
middag kennis met elkaar en 15 minuten oefenen was genoeg voor een spetterend optreden 
waar iedereen erg van genoot!  
In de pauze en na afloop was er tijd om elkaar te ontmoeten, verder kennis te maken en 
informatie uit te wisselen. Ook waren er leuke spullen te kopen van de diverse projecten. 
Dat alles in een gezellige en informele sfeer.  De middag was 'Bijzonder' en voor herhaling 
vatbaar.  
 
Kerstmarkt 
De Grote Kerk in het centrum van het pittoreske De Rijp was op 12 december 2015 het decor 
voor een grote Kerstmarkt. 
Er stonden marktkramen met allerlei waar, er waren live optreden van o.a. het Eilands 
Polderkoor, de Ierse band Out-Cider, het Barbershop kwartet Cross Connection en... het 
Molenaars Kinderfonds verkocht er bijzondere kaarsen.  
De kaarsen waren ingekocht bij de authentieke kaarsenmakerij van zorgboerderij Ygdrasil in 
Sijbekarspel. Ygdrasil is onderdeel van de Rafaëlstichting, een stichting met meerdere woon-
en werkplekken voor gehandicapten, die een antroposofische achtergrond heeft.  
Freeke Molenaar heeft bij de Rafaëlstichting gewerkt en draagt deze een warm hart toe. De  
kerstmarkt was een mooie gelegenheid om deze stichting te ondersteunen en tevens het 
Molenaars Kinderfonds te promoten. Daarnaast hadden we de kaarsen een kleine 
meerwaarde gegeven voor ons eigen fonds. Bij de kraam lagen mappen met foto’s en 
beschrijvingen van projecten en de folder van het MKF. Veel mensen waren geïnteresseerd 
in de activiteiten van het Molenaars Kinderfonds en zijn met een folder en kaarsen 
huiswaarts gegaan. Zo bracht het Molenaars Kinderfonds licht in donkere dagen! 
 

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.    
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
JAARREKENING ZEVENDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2015 – 31 DECEMBER 2015 
 
Resultatenrekening over de periode 1 januari 2015 - 31 december 2015 

Getallen tussen haakjes zijn negatief 
 
Balans per 31 december 2015  

Noot 2015 2014

ACTIVA

Liquide middelen

     Rabobank rekening courant 1.806,38€                53,34€                    

     Rabobank rekening doelreserveren 8 74.697,01€              93.005,90€             

     Alex vermogensbeheer geldrekening 7 675,26€                   2.031,01€               

     Alex vermogensbeheer effectenrekening 7 101.432,17€            97.521,21€             

Totaal activa 178.610,82€            192.611,46€           

PASSIVA

Eigen vermogen 9 178.610,82€            192.611,46€           

Totaal passiva 178.610,82€            192.611,46€           

 
 
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.  

Noot 2015 2014

INKOMSTEN

Individuele donaties 1 4.555,50€              1.344,77€             

Inkomsten uit acties 2 461,48€                 3.351,82€             

Rente 3 2.026,11€              1.946,09€             

Positief resultaat portefeuille vermogensbeheer 7 2.555,21€              -

Totaal inkomsten 9.598,30€              6.642,68€             

UITGAVEN

Projecten volgens doelstelling 4 22.906,94€            17.127,00€           

Fondsenwerving 5 542,52€                 227,50€                

Beheer en administratie 6 149,48€                 102,85€                

Negatief resultaat portefeuille vermogensbeheer  7 - 202,04€                

Totaal uitgaven 23.598,94€            17.659,39€           

RESULTAAT     (14.000,64)€          (11.016,71)€          
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 

JAARREKENING ZEVENDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2015 – 31 DECEMBER 2015 
 
Toelichting op de jaarrekening (vervolg) 
 
Noten 
2. Inkomsten uit acties 
Dit zijn de opbrengsten die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de “Bijzondere middag” en 
de netto opbrengsten van de verkoop tijdens de kerstmarkt in de Rijp. De “Bijzondere 
middag” was niet opgezet als echte fondsenwervingsactiviteit in de zin dat er op de middag 
zelf veel geld opgehaald moest worden. De middag was veeleer bedoeld om bestaande en 
potentiële donateurs in een gezellige ‘setting’ kennis te laten maken met ons fonds en 
enkele door ons gesteunde projecten en publiciteit te genereren. Het rendement van de 
middag zal hopelijk tot uiting komen in toenemende donaties in de toekomst, vandaar dat 
de gemaakte kosten onder “Uitgaven fondsenwerving” zijn verantwoord. Zo ontvingen wij al 
kort na deze middag op onze bankrekening een hoger dan gemiddeld aantal donaties, die 
onder “Individuele donaties” zijn geboekt.   
 
3. Rente 
Dit betreft op 1 januari 2015 ontvangen rente op de rekening Doelreserveren van de 
Rabobank. 
 
4. Uitgaven projecten volgens doelstelling 
Kindertehuis Servië; inrichting    €    5.396,94 
Stichting Kidshare; klaslokalen Gambaragai, Kenia  €    5.000,-- 
Bouw voorzieningen schooltje Lamu, Kenia   €    1.000,-- 
Sjaki Tari Us, Tegelactie;  Bali , Indonesië   €       150,-- 
Stichting Share, bijdrage waterproject Ilmotiook, Kenia €    5.300,--  
Stichting Let’s Care, project jongens,  Filippijnen  €    4.510,-- 
Beautiful Kidz Namibia; bijdrage centrum Ovitoto  €    1.550,-- 

€  22.906,94 
 

5. Uitgaven fondsenwerving 
Dit betreft alle gemaakte kosten voor het organiseren van de “Bijzondere middag” en druk- 
en portokosten van de nieuwsbrief. 
 
6. Uitgaven beheer en administratie 
Dit betreft bankkosten en bijdrage Partin (koepelorganisatie voor kleinschalige particuliere 
initiatieven). Administratieve kosten en portokosten voor onze nieuwsbrief en voor de 
organisatie van de “Bijzondere middag” zijn verantwoord onder Uitgaven fondsenwerving. 
Tot 1 juli 1015 kregen wij van Rabobank Waterland korting op bepaalde bankdiensten in het 
“donatiearrangement” voor verenigingen en stichtingen. Sinds dit arrangement is komen te 
vervallen zijn onze bankkosten met ca. € 10 per maand gestegen. Er is bij de Rabobank nog 
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wel een landelijke korting op transactiekosten voor verenigingen/stichtingen, maar als 
relatief kleine stichting kunnen wij daar nauwelijks van profiteren. 
 
 
7. Vermogensbeheer 
In 2014 is bij Alex Vermogensbeheer een vermogensbeheerrekening geopend en  hierop is in 
2014 € 100.000 gestort in twee gelijke tranches. De vermogensbeheerrekening is gestart na 
ontvangst van een substantieel bedrag uit de nalatenschap van Mevrouw Stigter-van ’t Sant. 
De financiële zekerheid die voortkomt uit deze erfenis en uit onze trouwe donateurs is een 
basis voor de continuïteit van het fonds en inspireert ons ons werk voort te zetten. Maar wij 
zijn nu ook in staat door een iets andere bril naar de toekomst te kijken. Hoewel ‘sociaal 
rendement’ hoog in ons vaandel staat, te bereiken door het geld zo snel mogelijk in te zetten 
voor goede projecten, zullen wij blijven vasthouden aan de zorgvuldige afweging die tot nu 
toe altijd aan onze hulpverlening vooraf is gegaan. Ons doel is ons vermogen in stand te 
houden, totdat het wordt aangewend. Hiertoe staat thans een deel op spaarrekening en 
wordt een deel defensief belegd. Met Alex Vermogensbeheer is een defensief 
beleggingsprofiel (laagste risicocategorie) afgesproken voor dit deel van ons vermogen. De 
beheerskosten bedragen 1% per jaar over het beheerd vermogen plus een 
prestatievergoeding van 10% van het eventueel behaalde positieve rendement. Over 2015 
bedroegen de beheerskosten € 1.045,89 en de prestatievergoeding € 236,78. Het getoonde 
resultaat is na aftrek van deze kosten. In het verslagjaar hebben geen dotaties of 
onttrekkingen aan de vermogensbeheerrekening plaatsgevonden. 
 
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: € 192.611,46   
Resultaat boekjaar:        -/-   €   14.000,64 
Eigen vermogen ultimo boekjaar: € 178.610.82 
 

 


