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De stichting is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De stichting heeft twee doelen:
1. het bieden van hulp aan kinderen in ontwikkelingslanden die door lichamelijke of sociale
omstandigheden een achterstand hebben opgelopen en
2. het verrichten van verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Projecten
De stichting ondersteunt door het inzamelen van gelden op dit moment twee projecten:
 Anna Home voor straatkinderen in Choibalsan, Mongolië, van de Mongoolse Non
Gouvernementele Organisatie (NGO) All for Children, ingericht naar westers model.
 Rabbit School voor kinderen met meervoudige lichamelijke en geestelijke beperkingen in
Phnom Penn, Cambodja. http://www.rabbitschoolcambodia.org/

De Rabbit School

Het bestuur bestond op 31-12-2015 uit:
 Maarten Stoffels, voorzitter
 Rolf Andringa, secretaris
 Eveline de Jong, penningmeester
 Oyuna Byamba, lid
 Aart Sliedrecht, lid
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Anna Home
Anna Home is een huis waar ongeveer 25 ex-straatkinderen
wonen. Zij zijn daar veilig en warm en ze gaan allemaal
naar school.

Dit jaar is een project met de naam “Agaa Egee” begonnen, een mentorprogramma dat al een
paar jaar in Ulaanbaatar wordt uitgevoerd. Het doel is om jonge kinderen in Anna Home te
koppelen aan studenten van de plaatselijke hogeschool. Elke student is gekoppeld aan een
kind om het hele jaar mee te werken, om de kinderen te steunen en aan te moedigen in hun
sociale ontwikkeling en op school. Door middel van lessen over het leven die de studenten de
kinderen geven, leren zij over het belang van eigenwaarde, positieve communicatie,
vriendschappen, besluitvorming en meer. De mensen van het Agaa Egee programma komen
eenmaal per week in Anna Home bij elkaar waar de kinderen één op één gesprekken met hun
mentor hebben, groepslessen en interactieve creatieve activiteiten. De studenten en de
kinderen zijn erg enthousiast over deelname aan dit programma en zijn al begonnen zinvolle
vriendschappen te ontwikkelen. Ze zijn een prachtige groep jonge mensen die helpen om het
belang van emancipatie van de jeugd in hun gemeenschap te bevorderen.
Agaa Egee wordt begeleid door Lizzie, een Amerikaanse vrijwilligster van Peace Corps, die
veel aandacht en tijd geeft aan Anna Home.
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En ook dit jaar ging iedereen in augustus op
zomerkamp. Een week vol met pret en
avonturen in de oneindige natuur van dit
gigantische land.

En zo leven de kinderen vreedzaam met elkaar. Ieder doet
zijn taken. Olziibayar op de foto hierboven wil kok worden
en doet veel werk in de keuken. Ganbaatar heeft groene
vingers, de planten binnen en de tuin buiten zijn zijn hobby.
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Het jaarlijkse bezoek vanuit
Nederland, dit jaar weer in januari,
is een feest voor alle partijen en
het geeft ons de kans om te zien of
alles loopt zoals het zou moeten
lopen.

In het najaar is Hassan een week lang geweest om de
verbouwingen voor te bereiden die hopelijk in 2016
kunnen plaatsvinden.

Management van Anna Home
Het bestuur van de Mongoolse stichting doet verslag van de besteding van het budget van
2015. Aan de hand van een accountantsverklaring keurt het bestuur het financiële beleid van
directeur Boldsaikhan goed. Het volledige verslag is beschikbaar op de website,
www.allforchildren.info.
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Rabbit School 2015
De Rabbit School Organisatie is sinds eind 2011 een zelfstandige lokale Cambodjaanse NGO
die met veel lokale partijen samenwerkt. Het gaat over het geheel genomen goed met de
school, ondanks het feit dan de financiële situatie van de Rabbit School ieder jaar weer
onzeker is en volledig afhangt van fondsenwerving.
De school ontving in 2015, naast geld van onze stichting, middelen uit vele andere bronnen,
zoals van Stichting Kinderpostzegels, het Lilianefonds en diverse buitenlandse – Korea,
Australië, Japan - organisaties. Sinds vorig jaar is er een nieuwe en zeer grote donor, een
private organisatie uit Qatar, Educate a Child (EAC). Sinds juli 2014 is de Rabbit School ook
partner geworden in een samenwerkingsverband met twee andere NGO’s, Educate A Child
(EAC) en Aide Et Action. Dit project heeft ten doel om in de periode tot december 2017 niet
alleen het geïntegreerde en speciale onderwijs in Phnom Penh in stand te houden, maar het
ook uit te breiden naar plaatsen als Kandal, Kompong Spue, en Siem Reap.
Die uitbreiding begint in 2015 voorzichtig gestalte te krijgen door enkele trainingsprojecten in
de provincie. Zo werd er op de eerste schooldag een “awareness-dag” georganiseerd. Meer
dan 1500 mensen hebben ervan kennis genomen. De Rabbit School doneerde die dag aan 25
arme kinderen boeken, schoolspullen en een schooluniform.
Ook in 2015 heeft de Nederlandse stichting All for
Children zich ingezet voor de kinderen van de
Rabbit School, daarbij gesteund door trouwe
donateurs, fysiotherapeuten, kerkgenootschappen en
een particuliere stichting. In totaal werd in 2015 €
5201 geworven en € 5900 , dus deels uit de reserve,
overmaakt overgemaakt naar Cambodja.
Een groot deel van de giften voor de Rabbit School
vanuit de Stichting All for Children, is opnieuw
besteed aan het Vocational training project van de
Rabbit School. Veelal meerderjarige jongeren met
beperkingen worden begeleid in hun dagbesteding, gericht
op een min of meer zelfstandige invulling daarvan. Dat heeft er dit jaar toe geleid dat enkele
oud- leerlingen van de Rabbit School werk gevonden hebben in de schoonmaak en
voedselvoorziening in hotels en een restaurants.
Als ieder jaar is ook dit jaar het jaarlijkse
schoolreisje gesponsord en is voor alle
personeelsleden een kerstbonus gedoneerd.
Eind 2015 heeft de Stichting All for Children
ongeveer € 11.000 voor de Rabbit School op de
balans staan. Dit zal in 2016 deels worden
besteed aan de uitbreiding van een
scholingsproject voor lokale onderwijzers en
verzorgers in kleine dorpen buiten Phnom Penh.
In totaal hebben er dit jaar ruim 360 leerlingen
geprofiteerd van de activiteiten van de Rabbit
School, verspreid over de diverse projecten in
heel Cambodja en daarnaast is er ook de grote groep
leerkrachten en andere hulpverleners die met de kinderen werken, die profiteren.
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De nieuwe website http://www.rabbitschoolcambodia.org wordt goed bezocht en het
bijhouden en updaten ervan gebeurt nu door de staf zelf.
Helaas biedt de Cambodjaanse overheid nog altijd geen financiële middelen om de school en
de onderwijsactiviteiten uit te breiden of zelfs maar in stand te houden. Daarom zal ook in
2015 de ondersteuning van organisaties als All for Children onmisbaar zijn.
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JAARREKENING 2015
Baten en Lasten 2015
BATEN

LASTEN

GIFTEN T.B.V. ANNA HOME

UITGAVEN ANNA HOME

Incidenteel
Structureel

€
€

20.087,70
19.560,96

Exploitatie
Studiekosten
Projecten
€

€
€
€

39.648,66

GIFTEN T.B.V. RABBIT SCHOOL

35.000,00
3.700,00
5.739,16
€

44.439,16

€

5.900,00

€

339,06

€

50.678,22

UITGAVEN RABBIT SCHOOL

Incidenteel
Structureel

€
€

5.081,17
120,00

Projecten Rabbitschool
€

5.201,17

OVERIGE BATEN

OVERIGE LASTEN

Rente
Totaal baten

€

407,08

€

45.256,91

Bankkosten en overig
Totaal lasten
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Balans per 31 december 2015
ACTIVA

PASSIVA

ANNA HOME

ANNA HOME

Liquide middelen

€ 57.243,19
w.v. betaalrekening €
w.v. spaarrekening €

186,08
57.057,11

RABBIT SCHOOL

Bestemmingsreserve exploitatie
Bestemmingsreserve studiefonds

€ 24.240,35
€ 2.381,00

Bestemmingsreserve verbouwing

€ 10.000,00

Bestemmingsreserve huis en organisatie
Bestemmingsreserve opbouwprojecten
Bestemmingsreserve internet

€ 5.461,84
€ 12.960,00
€ 2.200,00

RABBIT SCHOOL

Liquide middelen

€ 11.021,41
w.v. betaalrekening €
w.v. spaarrekening €
Totaal activa

Voorziening projecten

€ 11.021,41

11.021,41
€ 68.264,60

Totaal passiva

€ 68.264,60
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Toelichting op de Jaarrekening 2015
In deze jaarrekening is geen vergelijking gemaakt tussen begroting en werkelijkheid. Aan de
hand van de begroting van de Mongoolse stichting wordt de begroting van de Nederlandse
stichting opgesteld. De uitgaven in Mongolië worden gecontroleerd aan de hand van de door
externe accountants goedgekeurde jaarrekening vanuit Mongolië. In alle jaren tot nu toe
bleven de uitgaven in Mongolië ruim binnen de door de Nederlandse stichting goedgekeurde
begroting.
Voor Anna Home hanteerde de stichting in 2015 een globale begroting van exploitatieuitgaven van € 35.000. Dit is gebaseerd op de geschatte uitgaven van de Mongoolse stichting
die Anna Home exploiteert, voor zover deze daarin niet zelf kan voorzien. Met het Mongoolse
bestuur zijn afspraken gemaakt om meer bijdragen uit het land zelf te krijgen. Daarnaast zijn
er fondsen ter beschikking gesteld voor enkele projecten, zoals de studiekosten van een
voormalige bewoner van Anna Home en een verbouwing.
Voor de Rabbit School heeft de stichting geen beleidsdoel gesteld. Ontvangen bedragen
worden op verzoek van de school beschikbaar gesteld.
Anna Home
De Nederlandse stichting werft fondsen om de exploitatiekosten van Anna Home te dekken,
voor zover niet gedragen door de Mongoolse stichting. In haar begroting voor 2015 stelde de
Nederlandse stichting zich ten doel om € 35.000 voor de exploitatie van Anna Home
beschikbaar te stellen aan de Mongoolse stichting. Sinds de oprichting in 2007 is de begroting
altijd gebaseerd op 25 kinderen en vanaf oktober 2009 kwamen daar de exploitatiekosten voor
het verblijf van de jongeren in het doorgangshuis bij.
De stichting ontvangt haar voornaamste inkomsten van particulieren in Nederland. Ongeveer
de helft van de jaarlijkse exploitatie kan gedekt worden uit de giften van vaste donateurs. De
rest moet jaarlijks via incidentele gevers of acties worden geworven. Ongeveer € 20.000 aan
incidentele giften zijn dit jaar het resultaat, waaronder een specifieke bijdrage voor
studiekosten en voor groot onderhoud. Alle giften komen aan Anna Home ten goede. De
continuïteit van het huis en zijn 25 jonge bewoners is voor de stichting de basis. De
ondersteuning vanuit Nederland zal nog lang nodig zijn, totdat Mongolië een adequaat
systeem van sociale zekerheid heeft ingericht.
Om de kosten van overschrijven van geld zo laag mogelijk te houden stuurt de Nederlandse
stichting drie à vier keer per jaar een groter bedrag naar Mongolië. In 2015 is totaal
€ 44.439,16 overgemaakt aan de Mongoolse stichting, waarvan € 35.000 t.bv. de exploitatie
en € 9.439,16 ten behoeve van studiekosten, aanleg van internet en wat kleine
onderhoudsprojecten.
Het huis met omliggend terrein is eigendom van de Mongoolse stichting en staat op haar
balans. Voor groot onderhoud en investeringen heeft zij geen eigen reserves. Hiervoor en voor
de continuïteit van de exploitatie in komende jaren zullen voldoende reserves moeten worden
gevormd. Voor de exploitatie is de reserve iets afgenomen, naar € 24.240,35. Dankzij een
aantal genereuze giften in 2014 en 2015 zijn er een aantal bestemmingsreserves gevormd.
Volgens afspraak is een klein deel van de exploitatie gefinancierd uit de reserve ‘huis en
organisatie’.
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Rabbit School
Voor de Rabbit School werd ruim € 5.201,17 aan giften ontvangen. Het overgrote deel
hiervan is via collectes en acties van de Remonstrantse Broederschap en verwante
organisaties opgehaald. In 2015 is € 5.900 ter plekke aan projecten besteed. De reserve voor
de Rabbit School is nu € 11.021,41.
Vaststelling
Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de Stichting All for Children
op 27 januari 2016.

M.J.C. Stoffels
voorzitter

E.D. de Jong
penningmeester

R. Andringa
Secretaris

O. Byamba
bestuurslid

A. Sliedrecht
bestuurslid
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