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VOORWOORD
Nu ik dit schrijf bestaat ChoiceforChildren (CfC) al weer 8 jaar.
Een periode waarin de stichting in een roerig jaar uitgroeide van een
idee tot een kleine organisatie met een solide basis. Die basis wordt
gevormd door een trouw en nimmer verzuimend bestuur, een
enthousiaste groep vrijwilligers, een klein en betrouwbaar netwerk in
Uganda en Zuid-Sudan en het olievlekje, zoals wij het liefkozend
noemen.
En al die mensen die ons hun geld toevertrouwen. Eerst familie en
vrienden, later collega’s, kennissen, bedrijven, foundations, via-via
contacten en nu ook vreemden die besluiten aan één van onze acties
mee te doen of geld te doneren.
Al die donaties worden sinds de oprichting goed besteed, zeg ik met de
hand op mijn hart. Want 90 cent van iedere euro gaat direct naar de
doelstelling: zoveel mogelijk kinderen en jongvolwassenen in Uganda
en Zuid-Sudan helpen aan een kwalitatief goede opleiding en daarmee
ze een kans te geven op een zelfstandig bestaan.
Tien ex-studenten en vijfentwintig studenten zijn er nu. Met 35
verbijsterende levensverhalen. 35 kinderen die dingen meemaakten
die wij nauwelijks kunnen bevatten, 35 bewonderingwaardige
toonbeelden van wilskracht en hoop.
Ex-kindsoldaat James Akeen uit Darfur wordt in 2011 de 36e student
bij CfC. Volgend jaar studeert weeskind Joan Zalwango af. Joan was de
4e student in CfC en is sinds 2005 bij ons. Ze voltooide haar
middelbare school en ging naar de Makerere Universiteit in Kampala
om ICT te studeren.
Werkelijk zo trots als een pauw zal ik zijn als ze haar bul krijgt. De
eerste student die een universitaire studie afrondt. Op naar de
volgende!
Dank jullie wel.
Petra Karreman
Oprichter en voorzitter
Stichting ChoiceforChildren

SAMENVATTING 2009
Het jaar 2009 heeft ChoiceforChildren (CfC) afgesloten met een
positief saldo van bijna € 3.200,- en een omzet van bijna € 23.000,-.
Dat is minder dan de € 32.000,- waar we dit jaar op gerekend hadden.
Belangrijkste oorzaak dat we onze doelstelling niet hebben bereikt, is
de economische crisis in 2009 en dat we afgelopen jaar maar één actie
hebben georganiseerd. Bedrijven zijn op dit moment terughoudend om
te investeren in goede doelen. Wij denken dat dit de belangrijkste
reden is waarom het niet is gelukt om 2 nieuwe bedrijven te vinden die
ons als vaste donateur willen ondersteunen. We houden dus 4
bedrijven als vaste donateur.
Wel heeft CfC 3 nieuwe, kleinere, vaste donateurs mogen
verwelkomen, zodat we op dit moment 14 particuliere donateurs
hebben. Minder dan de 20 particuliere donateurs waarop we hadden
ingezet, maar we zijn tevreden met de groei. De continuïteit van onze
stichting en daarmee de continuïteit van de studie van de studenten
blijft op deze manier gewaarborgd.
Op dit moment ondersteunt CfC 25 studenten, in de leeftijd van 8 tot
25 jaar, van de lagere school tot de universiteit, in Uganda en ZuidSudan. Daarnaast zijn 10 studenten inmiddels afgezwaaid. Sommigen
op vrijwillige basis, omdat ze hun opleiding hebben afgerond. Zoals
Mayen en Elias, die nu voor onze stichting werken en Taban die
automonteur is geworden. Maar van sommige studenten hebben we
ook gedwongen afscheid moeten nemen, omdat ze op een dag
verdwenen en waarvan we op dit moment niet weten waar ze zijn. We
doen er alles aan hun verblijfplaats te achterhalen en te weten te
komen wat er met hen is gebeurd.

ORGANISATIE CHOICEFORCHILDREN
DOELGROEP
CfC richt zich op jonge en ambitieuze kinderen en jongeren uit ZuidSudan en Uganda, in de leeftijd van 4 tot en met 25 jaar. Kennis is de
sleutel tot een beter bestaan voor iedereen. Daarom selecteren we
niet op achtergrond en stimuleren we ook meisjes om zich aan te
melden.
AANVRAAG
Een persoonlijke brief, zelf geschreven of laten schrijven, met een
duidelijke motivatie waarom hij of zij naar school of de universiteit wil
en wat hij of zij later wil worden is een belangrijk voorwaarde om
toegelaten te worden tot de procedure. De jongste kinderen worden
door iemand anders voorgedragen. Aanvragen komen binnen via de
mail of worden verzameld door de onze contactpersonen in ZuidSudan en Uganda.
PROCEDURE
Het bestuur bepaalt op grond van motivatie en ingeschatte
verwachtingen welke kinderen en jongeren toegelaten worden tot de
school of universiteit. We hebben een speciale ‘rules and regulations’
voor de studenten op papier gezet, zodat ze precies weten aan welke
gedragscode ze zich na toelating moeten houden.
BESTUUR
Bij aanvang van het jaar 2009 bestond het bestuur uit drie leden.
Petra Karreman is voorzitter van CfC.

INKOMSTEN VERSUS KOSTEN
Een belangrijke doelstelling van CfC is, dat minimaal 90% van het geld
dat met donaties binnenkomt, ook daadwerkelijk in Zuid-Sudan en
Uganda terechtkomt. In die opzet zijn we geslaagd.
•

•

92,1 % van onze kosten waren direct of indirect bestemd voor
de studenten in Zuid-Sudan en Uganda: studiefinanciering
(inclusief kosten betalingsverkeer), schoolspullen, opvang en
onkosten voor de contactpersonen.
7,9% van onze kosten werden in Nederland uitgegeven:
o 5,3 % aan communicatie- en administratiekosten.
o 2,6 % aan projectkosten.

KOSTEN STUDENTEN & CONTACTPERSONEN
KOSTEN
Voor 2010 gaan we uit van de volgende gemiddelde kosten per
student per jaar. De kosten zijn voor het volgen van de lessen,
onderdak gedurende de schoolperiodes, boeken, kleding, medisch
onderzoek, reiskosten, bijdrage in onderdak en voeding gedurende de
vakantieperiodes en onvoorziene kosten.
Student op de universiteit:
Leerling in Uganda op basis- of middelbare school:
Leerling in Zuid-Sudan op basis- of middelbare school:
Studenten die die een beroepsopleiding volgen aan het
Southern Sudan Open College in Rumbek (Zuid-Sudan):

€ 1.800,-.
€ 1.200,€ 300,€

600,-

CfC heeft ook 2 betaalde krachten in Kampala (Uganda) en Rumbek
(Zuid-Sudan) die contactpersoon zijn. Wij betalen hen € 50 euro per
maand.
BEGROTING
Voor 2010 hebben we de volgende kosten begroot voor onze 25
studenten/leerlingen en 2 contactpersonen
4 studenten op de universiteit in Kampala (Uganda) of Nairobi (Kenia)
Kosten: 4 x € 1.800,- =
€ 7.200,14 studenten op basis- en middelbare school op Kingsway in Kampala
(Uganda)
Kosten: 14 x € 1.200,- =
€ 16.800,5 studenten op basis- en middelbare school op Comboni in Rumbek
(Zuid-Sudan)
Kosten: 5 x € 300,- =
€ 1.500,2 studenten die cursus volgen in Rumbek (Zuid-Sudan)
Kosten: 2 x € 600,- =
€ 1.200,2 contactpersonen in Zuid-Sudan en Uganda
Kosten: 2 personen x 12 maanden x € 50 euro =

€

1.200,-

Extra onvoorziene kosten

€

2.100,-

Totale kosten begroot 2010

€ 30.000,-

DE TOEKOMST
DOELEN
CfC blijft ernaar streven voor iedere student een aparte spaarrekening
te openen en zodanig veel geld te sparen, zodat we iedere
afzonderlijke student kunnen garanderen dat ze hun basisschool- en/of
middelbare schoolopleiding c.q. universiteit kunnen afmaken.
Dit jaar moeten we € 30.000,- genereren om de studiekosten van
2010 te betalen. Maar omdat we graag nog wat extra geld willen
sparen voor de individuele spaarrekeningen, is ons doel dit jaar om
minimaal € 35.000,- aan donaties binnen te krijgen.
Het blijft dus van belang om nieuwe bronnen aan te boren. Onze
prioriteit is: bedrijven aanspreken om te doneren en acties op scholen
ondersteunen om geld in te zamelen. Ons doel is om eind 2010
minimaal 2 extra bedrijven te hebben gevonden die ons vast willen
ondersteunen.
Op dit moment hebben we 14 particulieren en 4 bedrijven als vaste
donateur. Eind 2010 willen we ons bestand hebben uitgebreid naar 20
particulieren en 6 bedrijven als vaste donateurs.
Doel is ook om mensen te gaan werven, die willen investeren in één
van onze studenten. Als studenten in Uganda of Zuid-Sudan aangeven
een eigen bedrijf op een bepaald terrein te willen beginnen, kunnen wij
connecties aangaan met bedrijven die een specifieke student op een
bepaald gebied kan en wil ondersteunen. Op deze manier kunnen we
studenten, die hun opleiding hebben afgerond, een opstap bieden een
eigen bedrijf te beginnen.

ACTIES
Ook dit jaar staan er weer diverse acties op de agenda, waaronder de
WK pool 2010 in juni en uiteraard de traditionele nieuwjaarsloterij in
december.
En natuurlijk zal er ook dit jaar weer via diverse kanalen het nodige
worden opgehaald via de verkoop van tweedehands spullen.
Eén keer per kwartaal willen we een nieuwsbrief opstellen voor onze
donateurs. Verder gaan we door met het professionaliseren van onze
stichting, het verbreden van de externe communicatie en het
uitbreiden van informatie op onze vernieuwde website
www.choiceforchildren.nl.

BESTUURSVERSLAG
Bij aanvang van het jaar 2009 bestond het bestuur van CfC uit 3
leden: voorzitter Petra Karreman, secretaris Annelie Meulensteen en
penningmeester Ton Verleg. Marlies Allewijn is kandidaatlid van het
bestuur, en is bij iedere vergadering aanwezig.
Het bestuur krijgt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden. De
leden hebben de mogelijkheid een onkostenvergoeding voor gemaakte
reis- en telefoonkosten voor de stichting te ontvangen.

JAARREKENING 2009
BALANS
2009

2008

ACTIVA

2009

2008

PASSIVA

Materiële vaste activa
0

0

Totaal

0

0

Eigen vermogen
Besteedbaar
Vermogen
35.373

28.483

Financiële vaste activa
Vorderingen
Donaties
Acties
Overig

16.113
5.532
1.223

13.800
6.395
4.098

Subtotaal

22.868

24.293

Liquide middelen 12.505
Totaal

4.190

35.373

28.483

2009

2008

Totaal

35.373

28.483

2009

2008

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
Vaste donaties bedrijven
Vaste donaties particulieren
Eenmalige giften
Actie nieuwjaarsloterij
Actie voetbalpool
Eenmalige acties
Tweedehands spullen
Bankrente
Overig

Totaal beschikbaar

2009
8.400
4.115
3.598
2.055
0
3.477
1.054
169
0

22.868

2008
10.120
2.105
1.575
3.715
1.360
1.320
610
1
3.487

24.293

LASTEN

2009

Zuid-Sudan en Uganda
Studiekosten school
Studiemateriaal en boeken
Persoonlijke verzorging & kleding
Medische kosten & verzekeringen
Zakgeld en vakantiegeld
Telefoon en internet
Transport & visa
Noodfonds

11.171
541
875
417
834
61
2.438
893

9.107
56
0
0
0
0
0
933

1.062
256
2.917
-3.921

642
0
3.921
0

53
513

0
401

Salaris contactpersonen
Extra contactpersonen
Balans 2010 contactpersonen
Balans 2009 contactpersonen
Bankkosten Afrika
Bankkosten Nederland transfers

Totaal Zuid-Sudan & Uganda
Nederland werving & communicatie
Telefoon- & internetkosten
Kantoorbenodigdheden & porti
Administratiekosten & drukwerk
Representatiekosten
Reiskosten
Algemene kosten
Totaal Nederland werving & comm.
Nederland projectkosten
Projectkosten acties
Website
Totaal Nederland projectkosten

Totaal Nederland
Totale kosten

18.110

2008

15.064

170
167
360
122
223
11
1.053

547
113
113
0
426
59
1.258

508
0
508

479
3.100
3.579

1.561

4.837

19.671

19.911

COLOFON
Stichting ChoiceforChildren Foundation
Speelkamp 34
3831 PE Leusden
Telefoon: 06-51555361
e-mail: info@choiceforchildren.nl
internet: www.choiceforchildren.nl
De Stichting is statutair gevestigd te Utrecht
Inschrijving Kamer van Koophandel Utrecht nummer: 30180781
Inschrijving ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling van de
Nederlandse Belastingdienst, per 1 januari 2008 tot heden
Fiscaal nummer: 816347888
Triodosbank: rekeningnummer 7848.33.974

