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Algemene gegevens
De stichting is opgericht op 8 november 2007, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in
het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726
 Postadres:
Tweede Constantijn Huygensstraat 73h 1054 CS Amsterdam
 E-mail:
info@allforchildren.info
 Website:
www.allforchildren.info
 Bankrekening:
BIC: RABONL2U, IBAN: NL38RABO 0139868909
t.n.v. Stichting All for Children te Amsterdam
 Fiscaal nummer: 8186 52 378
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.

De Rabbit
School

Het bestuur bestond op 31-12-2013 uit:
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 Ger Nieuwpoort, penningmeester
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 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.

Na Anna Home is er nog het doorgangshuis voor de 18 ( tot 21) jarigen die Anna Home
hebben verlaten.

Ganbat, Gansukh,
Khurelbaatar en
Olziibayr in de jongens ger.
Tumentsetseg, Bolortuya en Monkhtsetseg
in de meisjes ger
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Zomerkamp
In augustus was er weer het
zomerkamp, het jaarlijkse uitstapje
van een week.

Studie
In september is Byambadavaa begonnen aan een studie rechten aan
de Universiteit van Ulaanbaatar. Zijn ouders stierven toen hij negen
was. Samen met zijn broer zwierf hij een paar jaar op straat en kon
niet naar school. Vanaf 2008 woont hij in Anna Home en dit jaar
haalde hij met hoge
cijfers zijn eindexamen.
Ook het
toelatingsexamen tot de
universiteit legde hij als
een van de beste af. Enkele bijzondere donateurs
betalen via de stichting vier jaar lang zijn studie.
Zijn broer Uurtsaikh is na zijn dienstplicht
beroepsmilitair geworden. Beide jongens komen
dus goed terecht!
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Management van Anna Home
Het bestuur van de Mongoolse stichting heeft in februari 2014 verslag gedaan van de
besteding van het budget van 2013. Aan de hand van een accountantsverklaring heeft het
bestuur het financiële beleid van directeur Boldsaikhan goedgekeurd. Het volledige verslag is
beschikbaar op de website, www.allforchildren.info.
Sponsors en acties.
Er zijn nu ongeveer 35 vaste sponsoren, veel uit de kring van familie, vrienden en kennissen
van de bestuursleden maar ook sponsors die enthousiast zijn geworden via de Nieuwsbrief.
Steeds meer mensen maken gebruik van een notariële acte, zodat de bijdragen geheel fiscaal
aftrekbaar worden! Vanaf 2014 wordt dat nog gemakkelijker.
Sommige bedrijven gaven ons geld, een daarvan deed dat ook al in 2012 en heeft toegezegd
om dat een paar jaar achter elkaar te zullen doen. Het wordt op deze manier een soort
partnerschap en we hopen de relatie binnenkort uit te breiden tot ook inhoudelijke
ondersteuning.
Er was de jeugdige vioollerares, die de opbrengst van het concert van haar leerlingen aan
Anna Home schonk. En net als in eerdere jaren doneerde een deel van het personeel van een
bedrijf het geld voor hun kerstpakket.

5

Rabbit School 2013
Ook in 2013 heeft de Nederlandse stichting All for Children zich ingezet voor de kinderen
van de Rabbit School, daarbij gesteund door trouwe donateurs, particulieren, fysiotherapeuten, kerkgenootschappen en een particuliere stichting. In totaal werd er in 2013 € 5.000
geworven en ruim € 9.000,-- overgemaakt naar Cambodja. Samen met de middelen die er nog
waren was er eind 2013 ruim € 10.000 beschikbaar. Daarvan zal ongeveer € 5.000 in het
eerste kwartaal van 2014 worden besteed aan een pilot van een voorlichtingsproject over
jongeren met beperkingen op middelbare scholen in Cambodja.
De Rabbit School Organisatie is sinds eind 2011 een zelfstandige lokale Cambodjaanse NGO
(Non Gouvernementele Organisatie) die met een veelheid aan lokale partijen samenwerkt.
Het gaat goed met de school, ondanks het feit dan de financiële situatie van de Rabbit School
ieder jaar weer onzeker is en vrijwel volledig afhankelijk van de jaarlijkse fondsenwerving.
Een aanzienlijk deel van de giften voor de Rabbit School vanuit de Stichting All for Children,
is bestemd voor het Vocational trainingproject van de Rabbit School.
De school ontving in 2013 daarnaast middelen voor het reguliere speciaal onderwijs uit vele
andere bronnen, zoals van Stichting Kinderpostzegels, het Lilianefonds en diverse
buitenlandse – Korea, Australie- organisaties.
In totaal hebben dit jaar ruim160 leerlingen geprofiteerd van de activiteiten van de Rabbit
School. Er zijn inmiddels 29 van de 160 kinderen ingedeeld voor de vocational training omdat
ze te oud zijn voor de school en ieder jaar komen daar enkele leerlingen bij.
Dit jaar werkten in totaal twee Nederlandse vrijwilligers, gedurende 6 maanden, in het
weeshuis en de school. Ze werkten aan een voorlichtingsproject over jongeren met beperkingen op middelbare scholen.
Voor iedere geïnteresseerde is het uitvoerige Engelstalige jaarverslag van de Rabbit School op
verzoek beschikbaar en ook op de website is aangegeven wat er gebeurt op de Rabbit School.
Helaas is er nog altijd geen structurele oplossing voor het bijhouden en updaten van de
website gevonden.
Ook in 2014 ziet de Rabbit School zich weer voor een groot aantal uitdagingen geplaatst:
sponsoring en andere/meer/nieuwe inkomsten genereren, het expertisecentrum voor
gespecialiseerd onderwijs aan kinderen met beperkingen uitbouwen, de vocational training
upgraden en een verdere integratie van het Rabbit School onderwijs met het regulier
onderwijs voor elkaar krijgen. Extra is dit jaar het pilot project inzake awareness voor
jongeren met beperkingen waarvoor afgelopen jaar door de 2 Nederlanders de eerste grote
stappen zijn gezet. Het ziet er naar uit dat dit een succesvol project wordt. Daarbij moet
overigens wel worden opgemerkt dat succes in dit kader een relatief begrip is; door de
vergrote awareness komen er ook meer aanmeldingen voor de school maar het ontbreekt aan
middelen om deze nieuwe aanwas aan kinderen vervolgens te bieden wat wenselijk en nodig
is. Er is dan ook helaas een wachtlijst. De Cambodjaanse overheid neemt in dit kader nog
altijd haar verantwoordelijkheid hierin niet en biedt geen financieel middelen om de school en
de onderwijsactiviteiten uit te breiden of zelfs maar in stand te houden.
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JAARREKENING 2013
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31 december 2013

BATEN

LASTEN

GIFTEN T.B.V. ANNA HOME

UITGAVEN ANNA HOME
€ 12.969,00
€ 18.127,96

Incidenteel
Structureel

€ 31.096,96

GIFTEN T.B.V. RABBIT SCHOOL

€

30.000,00

UITGAVEN RABBIT SCHOOL
€
€

Incidenteel
Structureel

Exploitatie Anna Home

4.953,79
260,00
€

5.213,79

OVERIGE BATEN

€ 9.330,00

Exploitatie Rabbitschool
OVERIGE LASTEN

rente
VRIJVAL VOORZIENINGEN
Anna Home
Rabbit School

Totaal baten

€

558,36

€

2.460,89

Bankkosten en overig

€

308,79

€

39.638,79

€ -1.655,32
€ 4.116,21

€ 39.330,00

Totaal lasten
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Balans per 31 december 2013

ACTIVA

PASSIVA

ANNA HOME

ANNA HOME

Liquide middelen
€
w.v. betaalrekening €
1,43
w.v. spaarrekening € 27.693,95

27.695,38

RABBIT SCHOOL

Bestemmingsreserve exploitatie

€ 27.695,38

RABBIT SCHOOL

Liquide middelen

Totaal activa

€

10.455,44

€

38.150,82

Voorziening exploitatie 2011/2012

Totaal passiva

€ 10.455,44

€ 38.150,82

9

Toelichting op de Jaarrekening 2013
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 2013 een globale begroting van exploitatieuitgaven van €38.400. 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.
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 2013 stelde de
Nederlandse stichting zich ten doel om € 38.400 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.
Om de kosten van overschrijven van geld zo laag mogelijk te houden stuurt de Nederlandse
Stichting drie à vier keer per jaar een bedrag van € 10.000 naar Mongolië. De cashflow loopt
daarom niet geheel parallel aan de jaarlijkse exploitatie begroting. In 2013 is € 30.000
overgemaakt aan de Mongoolse stichting.
De stichting ontvangt haar voornaamste inkomsten van particulieren in Nederland. Ongeveer
60% (in 2013 58%) van de jaarlijkse exploitatie kan gedekt worden uit de giften van vaste
donateurs. De rest moet jaarlijks via incidentele gevers of acties worden geworven.
In 2013 waren voor Anna Home de inkomsten (€ 31.096,96) en uitgaven (€ 30.000) vrijwel in
balans.
De particuliere ondersteuning vanuit Nederland zal nog lang nodig zijn, totdat Mongolië een
adequaat systeem van sociale zekerheid heeft ingericht. Alle giften komen aan Anna Home
ten goede. De continuïteit van het huis en zijn 25 jonge bewoners is voor de stichting de basis.
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. Ook voor de
continuïteit van de exploitatie in komende jaren zullen voldoende reserves moeten worden
gevormd. De Nederlandse stichting vormt deze reserves, die vooralsnog bij haar worden
ondergebracht. Er is de volgende bestemmingsreserves:


exploitatie

ad €27.695,38
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Rabbit School
Voor de Rabbit School werd ruim € 5.000 aan giften ontvangen. Het overgrote deel hiervan is
via collectes en acties van de Remonstrantse Broederschap en verwante organisaties
opgehaald. Van de ontvangen giften is in 2013 € 9.330 ter plekke besteed. De reserve voor de
Rabbit School is nu € 10.455,44.

Vaststelling
Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de Stichting All for Children
op 22-4-2013.

M.J.C. Stoffels
voorzitter

E. de Jong
penningmeester

P. van der Steen
secretaris

V. Klein Breteler
bestuurslid

A. Sliedrecht
bestuurslid
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