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VOORWOORD
13 is my lucky number..........
Weer een voorwoord schrijven voor een nieuw jaarverslag van
stichting ChoiceforChildren (CfC). Ik besef me dat we dit jaar in mei
13 jaar bestaan!
13 Jaar waarin we, met pieken en dalen, onvermoeibaar doorgaan
met geld inzamelen voor 'onze' kinderen in Uganda en Zuid-Sudan.
Waarin we kunnen garanderen dat de overgebleven 13 kinderen in
ons studiefonds (3 studenten studeren er dit jaar af) hun middelbare
school kunnen afmaken. Voor sommige studenten duurt dat nog 12
jaar, maar die belofte kunnen wij hen geven. Dankzij een trouw
bestuur en een loyale achterban.
In die 13 jaar hebben we 45 kinderen en jongvolwassenen een goede
opleiding kunnen geven. Sommigen van onze kinderen begonnen op
de basisschool en zullen eindigen op de universiteit. Want wij
investeren structureel in een goede opleiding. Dan zal je met je
kinderen een lange verbintenis moeten aangaan.
Neem John Meen Maper (17 jaar). Als geitenhoeder uit Zuid-Sudan
begon hij met een enorme leerachterstand op de basisschool en
werd hij door ons vanaf de 5e klas gesponsord. Inmiddels zit hij in
HAVO 3 en blijkt hij een briljante leerling te zijn.
Al 6 jaar hoort hij bij 'ons' en we verwachten dat dit nog wel even zo
blijft. Tot en met de universiteit zal hij zo’n 13 jaar op een beurs van
CfC kunnen leren en zien wij hem opgroeien van een verlegen en
vriendelijk kind naar de volwassen man die hij zal worden.
Tegenstellingen kunnen groot zijn. Waar je het ene kind door laat
gaan naar de HAVO of de universiteit, zeg je tegen een ander dat er
na een afgeronde opleiding geen vervolg meer komt. En dat ze in
plaats van de veilige zekerheid van internaat en onderwijs nu toch
echt op eigen benen moeten staan.
Maar altijd krijgen ze van ons een basis mee. Ze kunnen allemaal
lezen, schrijven en rekenen en verlaten ons nooit voor ze een vak
hebben geleerd waarmee ze hun brood kunnen verdienen.
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In juni studeert Joseph Lubega af aan de universiteit en mag hij zich
na 4 jaar rechtenstudie ‘bachelor of law’ noemen. We hebben zijn
hele rechtenstudie gefinancierd.
Benson Dakpiath koos na zijn HAVO voor het MBO en rondt dit jaar
zijn opleiding tot aannemer en bouwopzichter af. 8 Jaar was hij
verbonden aan CfC.
Mary Nakiwala koos na de HAVO voor een opleiding als
kleuteronderwijzeres. Ook zij is dit jaar klaar, na een sponsorschap
met CfC van 6 jaar.
Drie mensen die dankzij onze stichting een kans krijgen om iets van
hun leven te maken. Want voor Joseph was thuis geen geld voor een
rechtenstudie, Benson was als wees en ex-kindsoldaat veroordeeld
tot een zwaar leven in Zuid-Sudan en Mary woonde in de
sloppenwijken van Kampala zonder enig uitzicht op een menswaardig
bestaan.
Van hen nemen we afscheid. Met een klein beetje weemoed, maar
vooral met heel veel vertrouwen, trots en hoop.
Petra Karreman
Voorzitter Stichting ChoiceforChildren
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SAMENVATTING 2014
FINANCIËN
Het jaar 2014 heeft CfC afgesloten met een positief saldo van €
3.530,-. We hebben dit jaar € 21.446,- opgehaald, ruim € 3.500,minder dan de doelstelling van € 25.000,- die we aan het begin van
2014 hadden geformuleerd.
CfC heeft in 2014 1 nieuwe particuliere donateur mogen
verwelkomen, maar we zijn ook 2 particuliere donateurs verloren. CfC
heeft nu 14 particuliere donateurs, die iedere maand tussen de € 5,en € 50,- doneren.
Goed nieuws is dat afgelopen jaar 1 stichting en 2 bedrijven zich
hebben aangesloten bij CfC. Op dit moment zijn er 3 stichtingen en 3
bedrijven gelieerd aan CfC.
De doelstelling waarop we hadden ingezet, 25 particuliere donateurs
en 5 stichtingen of bedrijven eind 2014 verbinden aan CfC, is
gedeeltelijk gelukt. Het blijkt vooral moeilijk om nieuwe particuliere
donateurs structureel aan CfC te binden.
Ondanks een aantal moeilijkheden zijn we niet ontevreden met de
opbrengst van de donaties. Door verdere reductie van de kosten
hebben we geld overgehouden, dat we in een extra spaarpotje voor
de studenten kunnen stoppen. En dat is belangrijk, want we hebben
al onze studenten beloofd dat ze minimaal hun studie aan de
middelbare school mogen afmaken.
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STUDENTEN
Op 31 december 2014 ondersteunt CfC 16 studenten, in de leeftijd
van 8 tot en met 24 jaar, van de lagere school tot de universiteit,
Ugandezen en Zuid-Sudanezen. In 2015 zal geen nieuwe student
worden aangenomen bij de stichting. Onze aandacht is nu volledig
gericht op het laten afstuderen van de huidige studenten.
Naast de 16 studenten die we dit jaar zullen ondersteunen, zijn er
sinds de oprichting in 2002 29 studenten afgezwaaid. In 2015 komen
daar 3 studenten bij:
Marop Benson Dakpiath Lual krijgt zijn diploma voor zijn MBOopleiding aannemer en bouwopzichter.
Mary Nakiwala krijgt haar diploma voor haar MBO-opleiding
kleuteronderwijzeres.
Joseph Lubega begon 4 jaar geleden met zijn universitaire opleiding
rechten. Ook hij gaat dit jaar afstuderen en mag zich dan ‘bachelor of
law’ noemen.
Benson, Mary, Joseph: geweldig gedaan! We zijn trots op jullie!
Van de 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
of zwanger werden. 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.
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ORGANISATIE CHOICEFORCHILDREN
DOELGROEP
CfC richt zich op kinderen en jong volwassenen uit Zuid-Sudan en
Uganda, in de leeftijd van 6 tot en met 26 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.
Wegens de financiële situatie van CfC heeft het bestuur besloten in
2015 geen nieuwe studenten aan te nemen en zich volledig te
focussen op de belofte aan de huidige studenten dat zij minimaal de
middelbare school mogen afmaken.

7

BESTUURSVERSLAG
Eind 2014 bestaat het bestuur van CfC uit drie leden: Petra Karreman
is voorzitter, Ton Verleg penningmeester en Annelie Meulensteen
secretaris. Esther Monsma, die een aantal jaren als onofficieel lid van
het bestuur alle vergaderingen heeft bijgewoond, heeft besloten per
31 december 2014 te stoppen. Wij willen Esther ontzettend bedanken
voor alle tijd en energie die zij de laatste jaren in CfC heeft gestoken.
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.
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UITGAVENVERDELING AFRIKA &
NEDERLAND
Een belangrijke eigen doelstelling van CfC is, dat minimaal 90% van
onze uitgaven (17.915 euro in 2014) ook daadwerkelijk geld is dat in
Zuid-Sudan en Uganda terechtkomt. In die opzet zijn we geslaagd.
• 93,8 % 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 salaris voor onze
contactpersonen.
• 6,2 % van onze kosten werden in Nederland uitgegeven:
o 4,2 % aan communicatie- en administratiekosten
o 1,2 % aan reiskosten in Nederland
o 0,8 % aan bankkosten
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KOSTEN & BEGROTING AFRIKA
KOSTEN STUDENTEN & CONTACTEN AFRIKA
Voor 2015 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; onvoorziene kosten.
Student op private basisschool:
Student op private middelbare school:
Student op openbare HBO:
Student op private universiteit:

€ 1.000,€ 900,€ 1.000,€ 1.500,-

CfC heeft ook 2 betaalde krachten in Kampala (Uganda) die
contactpersoon zijn. Deze betaalde krachten ontvangen € 40,- per
persoon per maand.
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BEGROTING STUDENTEN & CONTACTEN
AFRIKA
Voor 2015 hebben we de volgende kosten begroot voor onze 16
studenten en 2 contactpersonen.
10 studenten op private basisschool Kingsway in Kampala (Uganda)
Kosten: 10 x € 1.000,€ 10.000,3 studenten op private middelbare school Kingsway in Kampala
(Uganda)
Kosten: 3 x € 900,€ 2.700,2 studenten op private MBO BRIBET in Kampala (Uganda)
Kosten: 0 x € 1.000,- (collegegeld al betaald)
€
0,1 student op private universiteit in Kampala (Uganda)
Kosten: 0 x € 1.500,- (collegegeld al betaald)
€

0,-

2 contactpersonen in Kampala (Uganda)
Kosten: 2 personen x 12 maanden x € 40,-

€

Kosten studenten en contactpersonen:

€ 13.660,-

Kosten: onvoorzien (+ 10%)

€

Totale kosten Afrika begroot 2015

€ 15.000,-
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960,-

1.340,-

DE TOEKOMST
DOELEN
CfC heeft als doel om iedere afzonderlijke student, die nu in onze
stichting zit, te garanderen dat hij of zij minimaal de middelbare
school kan afmaken. Voor onze huidige 13 studenten, die nu op de
lagere of middelbare school zitten, betekent dit dat we
minimaal € 132.000,- nodig hebben om dit te verwezenlijken. Dit
bedrag hopen we in de komende 7 jaar bij elkaar te krijgen.
Voor studenten die voldoende capaciteiten hebben om vervolgens
nog een MBO-, HBO- c.q. universitaire opleiding te volgen, zullen we
extra geld moeten ophalen.
In 2015 hebben we een bedrag van € 15.000,- nodig om de studieen overige kosten voor het hele jaar te kunnen betalen. Maar omdat
we graag extra geld willen sparen, is ons doel om in 2015 minimaal €
22.000,- aan donaties binnen te krijgen.
Het blijft dus van belang om nieuwe bronnen aan te boren. Onze
prioriteit is: stichtingen en bedrijven aanspreken om te doneren en
nieuwe particuliere donateurs vinden. Ons doel is om eind 2015
minimaal 1 nieuwe stichting of bedrijf te hebben gevonden die ons op
vaste basis wilt ondersteunen. Verder is ons doel om 3 nieuwe vaste
particuliere donateurs te vinden.
Op dit moment hebben we 14 particuliere donateurs en 6 stichtingen
of bedrijven als vaste donateur. Eind 2015 willen we ons bestand dus
hebben uitgebreid naar 17 vaste particuliere donateurs en 7
stichtingen of bedrijven als vaste donateurs.
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Doel is ook om mensen te gaan werven, die willen investeren in één
van onze studenten als ze zijn afgestudeerd. 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 2014
Dit jaar staat er 1 traditionele actie op het programma: de
Nieuwjaarsloterij in december.
Ook zal er dit jaar weer via diverse kanalen het nodige worden
opgehaald met de verkoop van tweedehands spullen.
Verder gaan we door met het professionaliseren van onze stichting,
het verbreden van de externe communicatie en het up-to-date
houden van onze website www.choiceforchildren.nl.
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JAARREKENING 2014
BALANS
2014

2013

2014

ACTIVA

PASSIVA

Materiële vaste activa

Eigen vermogen
0

Totaal

0

0

0

0

Besteedbaar
Vermogen
37.451

2013

0

34.389

Financiële vaste activa
Vorderingen
Donaties
Acties
Tweedehands
Rente

13.655
4.710
3.035
46

11.390
2.610
2.101
111

Subtotaal

21.446

16.212

Liquide middelen 16.005

18.171

Totaal

37.451

34.389

2014

2013

14

Totaal

37.451

34.389

2014

2013

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
2014

2013

Vaste donaties bedrijven & stichtingen
Vaste donaties particulieren
Eenmalige donaties

8.200
3.280
2.175

6.000
3.375
2.015

Actie Nieuwjaarsloterij
Actie voetbalpool
Eenmalige acties

1.920
1.955
835

2.375
0
235

Tweedehands spullen

3.035

2.101

46

111

Bankrente

Totaal baten CfC

21.446

15

16.212

LASTEN
2014

2013

Studiekosten:
Studiekosten Universiteit
Studiekosten MBO
Studiekosten Primary & Secondary Kingsway

1.453
1.266
8.254

1.372
1.340
8.485

Overige kosten studenten:
Bankkosten Afrika
Persoonlijke verzorging, eten & kleding
Medische kosten
Studiemateriaal, boeken & laptops
Telefoon en internet
Transport Uganda
Zakgeld en vakantiegeld
Visa

3.893
0

4.634
125

Overige kosten:
Salaris contactpersonen Uganda
Bankkosten Uganda overboeking transfers

900
100

860
125

Balansen:
Balans eerste dag jaar Kingsway (-)
Balans eerste dag jaar contactpersonen (-)
Balans laatste dag jaar Kingsway (+)
Balans laatste dag jaar contactpersonen (+)

-918
190
43
157

160
413
-918
190

16.794

16.786

Uganda & Zuid-Sudan

Totaal Uganda & Zuid-Sudan
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LASTEN
2014

2013

Nederland werving & communicatie
Administratiekosten
Drukwerk
Kantoorbenodigdheden
Porti
Telefoonkosten
Internetkosten
Representatiekosten
Reiskosten
Bankkosten Triodosbank
Totaal Nederland werving & communicatie

0
0
41
20
0
267
0
222
148
698

267
158
17
0
174
100
472
129
128
1.445

Nederland campagnekosten
Campagnekosten acties
Totaal Nederland projectkosten

423
423

147
147

1.121

1.592

Nederland

Totaal Nederland
Totaal Uganda & Zuid-Sudan

16.794 16.786

Totaal lasten CfC

17.915 18.378

17

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 0784 8339 74
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