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VOORWOORD
Laatst kregen we een compliment. Dat het zo bijzonder is dat een
kleine stichting als ChoiceforChildren kan bouwen op zo'n groot
netwerk van trouwe particuliere donateurs. Mensen die ondanks de
crisis aan onze stichting blijven geven, of zich als nieuwe donateur
aanmelden!
Die mensen zijn de basis van onze stichting en zorgen ervoor dat we
ondanks financiële tegenslagen door kunnen gaan met onze
doelstelling: zoveel mogelijk kinderen uit Uganda en Zuid-Sudan een
goede opleiding geven en daarmee een eerlijke kans op een beter
bestaan.
ChoiceforChildren ontkomt niet aan de gevolgen van de crisis. Nu
bedrijven het steeds moeilijker krijgen het hoofd boven water te
houden, is het logisch dat er keuzes gemaakt moeten worden. En
vaak delft 'het goede doel' dan als eerste het onderspit. Dat begrijpen
we en we zijn iedereen dan ook bijzonder dankbaar voor de steun die
we kregen en nog steeds krijgen. Ook als die steun helaas stopt. De
donaties zijn geïnvesteerd in kennis en kunde, waardoor onze
studenten mogelijkheden en kansen kregen die ze anders niet
hadden gehad.
Ook in 2012 hebben studenten hun opleiding afgerond. Juma Senono
studeerde af aan de universiteit en is nu bachelor of public
administration. Paul Kalyesubula studeerde af aan de universiteit en
is nu bachelor of mass communication. Beide jonge mannen hebben
een kans gekregen zich te manifesteren op academisch niveau,
netwerken op te bouwen en contacten te leggen. Allebei zitten ze vol
plannen en ideeën om iets van hun toekomst te maken. Op een
continent wat momenteel een enorme economische groei doormaakt,
maar ook kampt met extreme armoede en grote ongelijkheid.

Dit 'booming' Afrika zit te springen om goed opgeleide mensen.
ChoiceforChildren draagt daar direct aan bij en heeft er dan ook alle
vertrouwen in dat we door kunnen gaan met het werk dat we doen.
Weliswaar met een andere ambitie, namelijk de kinderen en
studenten die momenteel in het fonds zitten te kunnen blijven
steunen in hun huidige opleiding en, nog mooier, in een mogelijke
vervolgopleiding.
Maar we zijn ook realistisch. We moeten zuinig omgaan met ons
geld, waardoor we voor 2013 slechts 1 nieuwe studente kunnen
aannemen. Maar zolang we kunnen vertrouwen op dat trouwe
netwerk van enthousiaste donateurs en vrijwilligers, zal het zeker
goed komen en komt er hopelijk voor 2014 de trotse mededeling dat
we weer meerdere nieuwe studenten hebben aangenomen.
Petra Karreman
Oprichter en voorzitter Stichting ChoiceforChildren

SAMENVATTING 2012
FINANCIËN
Het jaar 2012 heeft ChoiceforChildren afgesloten met een positief
saldo van ruim € 10.110,-. We hebben dit jaar ruim € 26.070,opgehaald, iets minder dan de doelstelling van € 30.000,- die we aan
het begin van 2012 hadden geformuleerd.
CfC heeft 2 nieuwe particuliere donateurs kunnen verwelkomen,
waardoor we nu 17 particuliere donateurs hebben die iedere maand
tussen de € 5,- en € 100,- doneren. Verder zijn ook 3 bedrijven c.q.
stichtingen gelieerd aan CfC.
De doelstelling waarop we hadden ingezet, minimaal 20 particuliere
donateurs en 6 bedrijven eind 2012 verbinden aan CfC, is helaas niet
gelukt. Het blijkt moeilijker dan gedacht om particuliere donateurs en
bedrijven structureel aan CfC te verbinden.
Desondanks zijn we tevreden met de opbrengst van de donaties.
Door reductie van de kosten hebben we een extra potje kunnen
opbouwen voor de studenten. De continuïteit van onze stichting en
daarmee de continuïteit van de studie van de studenten is voor de
komende jaren volledig gewaarborgd.

STUDENTEN
Op 31 december 2012 ondersteunt CfC 16 studenten, in de leeftijd
van 7 tot en met 24 jaar, van de lagere school tot de universiteit,
Ugandazen en Zuid-Sudanezen. In 2013 sluit zich 1 nieuwe student
aan: Mariam Kandeke. Met haar 5 jaar is zij de jongste student in de
geschiedenis van CfC. Wij wensen haar enorm veel succes!
Naast de 17 studenten die we in 2013 zullen gaan ondersteunen, zijn
er sinds de oprichting in 2002 28 studenten afgezwaaid, waarvan 10
in 2012:
Juma Senono studeerde af aan de universiteit en is nu bachelor of
public administration. Paul Kalyesubula studeerde af aan de
universiteit en is nu bachelor of mass communication. We zijn
apetrots op Juma en Paul en hebben goede hoop dat zij aan het werk
komen.
Atwine Barnabas, onze aanwinst uit 2011, heeft in 2012 zijn
middelbare school op A-level uiterst succesvol afgerond, en heeft nu
een beurs van de Ugandese overheid gekregen om verder te
studeren! Op hem zijn we natuurlijk ook supertrots.
Mary Alat, de Zuid-Sudanese student waar het in 2002 allemaal mee
begon, heeft haar middelbare school op O-level afgemaakt. Zij is niet
meer gemotiveerd om door te studeren, en dat respecteren we.
Landgenoot Daniel Mabior Wade kon na een aantal omzwervingen
uiteindelijk ook zijn eindrapport in ontvangst nemen. Ook hij heeft zijn
O-level op de middelbare school afgemaakt en gaat nu op zoek naar
werk.
Maar er zijn ook teleurstellingen. Joseph Odongkara en Brenda Atim
zijn hun afspraken niet nagekomen en zijn er met een gedeelte van
het studiegeld vandoor gegaan en hebben hun opleiding niet
afgerond.
Van Priscilla Adut Maluac, Rebecca Ajak Mayom en Akuc Chol
hebben we noodgedwongen afscheid moeten nemen. Zij zaten op de
lagere school in Rumbek, Zuid-Sudan, maar door gebrek aan

communicatie over de resultaten konden we niets anders beslissen
dan te stoppen met de donaties. Waarschijnlijk hebben Priscilla en
Rebecca hun lagere school kunnen afmaken, maar hebben daarover
geen zekerheid. Het laatste wat we van Akuc hebben gehoord, is dat
ze in Primary 5 zat.
Van de andere 18 studenten die eerder zijn afgezwaaid, hebben de
meesten hun opleiding afgerond en/of een baan gevonden. Maar van
sommige studenten hebben we ook gedwongen afscheid moeten
nemen, bijvoorbeeld omdat ze op een dag ineens waren verdwenen.
Van sommigen weten we niet 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 kinderen en jong volwassenen uit Zuid-Sudan en
Uganda, in de leeftijd van 5 tot en met 30 jaar. Goed onderwijs geeft
een eerlijke kans op een onafhankelijk bestaan voor iedereen.
Daarom selecteren we niet op achtergrond en stimuleren we ook
meisjes, ex-kindsoldaten en wezen 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, ingeschatte
verwachtingen en de financiële mogelijkheid tot ondersteuning, 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.

BESTUURSVERSLAG
Aan het eind van het jaar 2012 bestaat het bestuur van CfC uit drie
leden: Petra Karreman is voorzitter van CfC, Ton Verleg
penningmeester en Annelie Meulensteen secretaris. Esther Monsma
heeft zich in de loop van het jaar aangesloten bij de stichting. Zij heeft
geen officiële status binnen het bestuur, maar is wel bij iedere
vergadering aanwezig als lid.
We hebben officieel afscheid genomen van Marlies Allewijn, die wij
enorm willen bedanken voor haar inzet van de afgelopen jaren.
Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De
leden hebben de mogelijkheid een onkostenvergoeding van de
stichting te ontvangen voor gemaakte reis-, telefoon- en
internetkosten.

UITGAVENVERDELING AFRIKA &
NEDERLAND
Een belangrijke eigen doelstelling van CfC is, dat minimaal 90% van
onze uitgaven ook daadwerkelijk geld is dat in Zuid-Sudan en
Uganda terechtkomt. In die opzet zijn we bijna geslaagd.
• 87,1 % van onze kosten waren direct (of indirect) bestemd voor
de studenten in Zuid-Sudan en Uganda: studiefinanciering
(inclusief kosten betalingsverkeer), schoolmateriaal, opvang,
medische kosten studenten en loon voor onze
contactpersonen.
• 12,9 % van onze kosten werden in Nederland uitgegeven:
o 6,0 % aan communicatie- en administratiekosten
o 4,1 % aan projectkosten
o 1,8 % aan reiskosten in Nederland
o 1,0 % aan kosten Triodosbank

KOSTEN & BEGROTING AFRIKA
KOSTEN STUDENTEN & CONTACTEN AFRIKA
Voor 2013 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 en reiskosten; onderdak en voeding gedurende de
vakantieperiodes; onvoorziene kosten.
Student op de universiteit:
Student op HBO:
Student op private middelbare school:
Student op private basisschool:

€ 1.750,€ 500,€ 1.000,€ 1.000,-

CfC heeft ook 2 betaalde krachten in Kampala (Uganda) die
contactpersoon zijn. Deze betaalde krachten ontvangen € 40,- per
persoon per maand.

BEGROTING STUDENTEN & CONTACTEN
AFRIKA
Voor 2013 hebben we de volgende kosten begroot voor onze 17
studenten en 2 contactpersonen.
1 student op particuliere universiteit in Kampala (Uganda)
Kosten: 1 x € 1.750,€ 1.750,2 studenten op openbare HBO in Kampala (Uganda)
Kosten: 2 x € 500,€

1.000,-

2 studenten op private middelbare school Kingsway in Kampala
(Uganda)
Kosten: 2 x € 1.000,€ 2.000,12 studenten op private basisschool Kingsway in Kampala (Uganda)
Kosten: 12 x € 1.000,€ 12.000,2 contactpersonen in Kampala (Uganda)
Kosten: 2 personen x 12 maanden x € 40,-

€

Kosten studenten en contactpersonen:

€ 17.710,-

Kosten: onvoorzien (+ 10%)

€

Totale kosten begroot 2013

€ 19.500,-

960,-

1.790,-

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.
In 2013 moeten we ongeveer € 19.500,- genereren om de
studiekosten en overige kosten te kunnen betalen. Maar omdat we
graag nieuwe studenten willen aannemen en extra geld willen sparen
voor de individuele spaarrekeningen, is ons doel dit jaar om minimaal
€ 25.000,- 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 nieuwe
particuliere donateurs vinden. Ons doel is om eind 2013 minimaal 2
nieuwe bedrijven te hebben gevonden die ons vast willen
ondersteunen. Verder is ons doel om 8 nieuwe particuliere donateurs
te vinden, 2 per bestuurslid.
Op dit moment hebben we 17 particuliere donateurs en 3 bedrijven
als vaste donateur. Eind 2013 willen we ons bestand dus hebben
uitgebreid naar 25 vaste particuliere donateurs en 5 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 kunnen en willen
ondersteunen. Op deze manier kunnen we studenten, die hun
opleiding hebben afgerond, een opstap bieden om een eigen bedrijf
te beginnen.

ACTIES 2013
Dit jaar staat er 1 traditionele actie op het programma: de
nieuwjaarsloterij in december. Verder willen we in de herfst een bingo
gaan organiseren.
Ook zal er dit jaar weer via diverse kanalen het nodige worden
opgehaald met 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 website www.choiceforchildren.nl.
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BALANS
2012

2011

2012

ACTIVA

PASSIVA

Materiële vaste activa

Eigen vermogen
0

Totaal

0

0

0

0

Besteedbaar
Vermogen
44.244

2011

0

38.110

Financiële vaste activa
Vorderingen
Donaties
Acties
Overig

16.807
8.477
789

26.074
2.700
1.385

Subtotaal

26.073

30.159

Liquide middelen 18.171

7.951

Totaal

44.244

38.110

2012

2011

Totaal

44.244

38.110

2012

2011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
2012

2011

10.000
4.630
2.177

17.200
4.130
4.744

Actie nieuwjaarsloterij
Actie voetbalpool
Eenmalige acties

2.575
2.750
3.152

2.700
0
0

Tweedehands spullen
Bankrente

608
181

1.240
145

Vaste donaties bedrijven & stichtingen
Vaste donaties particulieren
Eenmalige donaties

Totaal baten CfC

26.073

30.159

LASTEN
2012

2011

Studiekosten:
Studiekosten universiteit/HBO
3.210
Studiekosten Primary & Secondary Kingsway 10.400
Studiekosten Primary & Secondary Comboni
215

5.290
6.180
340

Kosten overig studenten:
Bankkosten Afrika
Persoonlijke verzorging, eten & kleding
Studiemateriaal, boeken & laptops
Telefoon en internet
Transport Uganda
Zakgeld en vakantiegeld
6.544
Medische kosten & verzekeringen
260
Reiskosten en transport Zuid-Sudanese studenten 902
Visa
143

3.555
429
800
224

Kosten overig:
Salaris contactpersonen
Bankkosten overboeking transfers
Terugbetalen lening Mayen
Reiskosten bestuur naar Uganda

930
175
- 462
0

930
345
- 263
2.000

- 6.248
- 2.734
160
413

- 2.247
- 1.221
6.248
2.734

Uganda & Zuid-Sudan

Balansen:
Balans eerste dag jaar Kingsway
Balans eerste dag jaar contactpersonen
Balans laatste dag jaar Kingsway
Balans laatste dag jaar contactpersonen

Totaal Uganda & Zuid-Sudan

13.908

25.344

LASTEN
2012

2011

707
60
110
85
280
165
1.407

682
300
589
16
453
112
2.152

648
648

1.000
1.000

2.055

3.152

Nederland
Nederland werving & communicatie
Telefoon- & internetkosten
Kantoorbenodigdheden & porti
Administratiekosten & drukwerk
Representatiekosten
Reiskosten
Bankkosten Triodosbank
Totaal Nederland werving & communicatie
Nederland projectkosten
Projectkosten acties
Totaal Nederland projectkosten

Totaal Nederland
Totaal Uganda & Zuid-Sudan

13.908 25.344

Totaal lasten CfC

15.963 28.496

COLOFON
Stichting ChoiceforChildren Foundation
Seringstraat 148
3551 TP Utrecht
Telefoon: 06-51555361
e-mail: info@choiceforchildren.nl
internet: www.choiceforchildren.nl
De Stichting is statutair gevestigd te Utrecht
Inschrijving ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling van de
Nederlandse Belastingdienst, per 1 januari 2008 tot heden
Inschrijving Kamer van Koophandel Utrecht: 30180781
RSIN: 816347888
Triodosbank: rekeningnummer NL35 TRIO 07 8483 3974

