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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:  Sixhavenweg 26, 1021HG 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. http://www.rabbitschoolcambodia.org/  

 
 

Het bestuur bestond op 31-12-2018 uit: 

• Maarten Stoffels, voorzitter  

• Rolf Andringa, secretaris 

• Eveline de Jong, penningmeester  

• Oyuna Byamba, lid 

• Aart Sliedrecht, lid 

mailto:info@allforchildren.info
mailto:info@allforchildren.info
http://www.allforchildren.info/
http://www.allforchildren.info/
http://www.rabbitschoolcambodia.org/
http://www.rabbitschoolcambodia.org/
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Anna Home 
 

Anna Home bestaat al bijna 12 jaar, maar heeft zich nog niet overbodig weten te maken. Er is 

onverminderd vraag naar onze zorg. Op de voorpagina van dit verslag ziet u de portretten van 

de 25 kinderen die in het huis wonen en van de vijf jongens die in het doorgangshuis wonen. 

Daarmee is de capaciteit meer dan volledig in gebruik. 

Daarnaast studeren nu vijf jongens aan de universiteit in Ulaanbaatar: 

 

 
 

Het is een geweldig succes dat kinderen die het zo moeilijk hadden, die vaak ook niet naar 

school konden, nu het doorzettingsvermogen en de kans hebben om door te leren. Wij zijn 

niet bang voor hun toekomst! 

Het legt wel een zware druk op de Nederlandse stichting om voldoende geld bij elkaar te 

krijgen. Tot nu toe is dat nog altijd gelukt, dankzij steun van veel mensen en een paar 

stichtingen. 

 

In de zomer van 2018 kwam er bezoek 

van een groep Nederlanders, die hun 

ogen uitkeken naar hoe goed en hoe 

harmonieus het leven in Anna Home is. 

Zij financierden een kas die het 

mogelijk maakt om het zo heel korte 

seizoen om groente te telen (april tot 

oktober) te verlengen. 

 

 

 

In de zomer hebben we afscheid genomen van een 

van de belangrijkste mensen van Anna Home: 

Baigal. Zij is vanaf het begin in 2007 een van de 

drie verzorgers geweest, met hart en ziel! De 

kinderen en de leiding vinden het vreselijk dat ze 

weggaat, maar zij zelf vindt het misschien nog wel 

het allerergst. Ze gaat nu met pensioen. 
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In de zomer was er weer het zomerkamp 

 

Twee bestuursleden, Aart Sliedrecht en Maarten Stoffels, bezochten Anna Home in juli, 

tezamen met de groep. 

 

Management van Anna Home 

Het bestuur van de Mongoolse stichting doet verslag van de besteding van het budget van 

2017. 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.  

 

Rabbit School 
 

De Rabbit School Organisatie is sinds eind 2011 een zelfstandige lokale Cambodjaanse NGO 

die met veel lokale partijen samenwerkt. Het gaat goed met de school en alle vertakkingen. 

 

De Stichting All for Children heeft nog maar weinig bemoeienis met de Rabbit School. Af en 

toe gaat er geld via onze stichting naar Cambodja, waarvoor wij u graag naar het financiële 

jaarverslag hieronder verwijzen. 
 

 

http://www.allforchildren.info/
http://www.allforchildren.info/
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JAARREKENING 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

Baten en Lasten 2018

BATEN LASTEN

GIFTEN T.B.V. ANNA HOME UITGAVEN ANNA HOME

Structureel 19.674,96€        Exploitatie 31.197,00€        

Incidenteel 4.319,68€          Studiekosten 9.768,00€          

Studiefonds 36.400,00€        Projecten -€                    

60.394,64€        40.965,00€        

GIFTEN T.B.V. RABBIT SCHOOL UITGAVEN RABBIT SCHOOL

Structureel -€                    Projecten Rabbitschool -€                    

Incidenteel 5.547,19€          

5.547,19€          

OVERIGE BATEN OVERIGE LASTEN

Rente 9,36€                  Bankkosten en overig 287,52€             

Totaal baten 65.951,19€        Totaal lasten 41.252,52€        
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Balans per 31 december 2018

ACTIVA PASSIVA

   ANNA HOME    ANNA HOME

   Liquide middelen 62.745,61€      Bestemmingsreserve exploitatie 27.736,50€   

w.v. betaalrekening 2.592,18€            Bestemmingsreserve studiefonds 35.009,11€   

w.v. spaarrekening 60.153,43€       

   RABBIT SCHOOL    RABBIT SCHOOL

   Liquide middelen 12.586,80€      Voorziening projecten 12.586,80€   

w.v. betaalrekening -€                   

w.v. spaarrekening 12.586,80€       

Totaal activa 75.332,41€   Totaal passiva 75.332,41€   
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Toelichting op de Jaarrekening 2018 

 

In de jaarrekening wordt geen vergelijking gemaakt tussen begroting en werkelijkheid. De 

stichting All for Children maakt jaarlijks afspraken met het Mongoolse bestuur over een 

bijdrage aan de exploitatiekosten van Anna Home. Er worden tevens afspraken gemaakt om 

meer bijdragen uit het land zelf te krijgen. Dit lukt tot nu toe middels giften in natura, zoals 

brandstof. De uitgaven in Mongolië worden gecontroleerd aan de hand van de door externe 

accountants goedgekeurde jaarrekening van de Mongoolse stichting. In alle jaren bleven de 

uitgaven in Mongolië binnen het door de Nederlandse stichting afgesproken budget. 

Daarnaast worden er fondsen ter beschikking gesteld voor specifieke projecten zoals 

studiekosten. 

 

Voor de Rabbit School heeft de stichting geen beleidsdoel gesteld. In Nederland ontvangen 

bedragen worden op verzoek van de school beschikbaar gesteld voor specifieke projecten.  

 

Anna Home 

De Nederlandse stichting werft fondsen om de exploitatiekosten van Anna Home te dekken, 

voor zover niet gedragen door de Mongoolse stichting. In 2018 stelde de Nederlandse 

stichting zich ten doel om (maximaal) € 35.000 voor de exploitatie van Anna Home 

beschikbaar te stellen aan de Mongoolse stichting en daar is ruimschoots binnengebleven. 

Sinds de oprichting in 2007 is de begroting altijd gebaseerd op 25 kinderen en vanaf oktober 

2009 kwamen daar de exploitatiekosten bij voor het verblijf van de jongeren in het 

doorgangshuis. 

 

De stichting ontvangt haar voornaamste inkomsten van particulieren in Nederland. Een ruime 

helft van de jaarlijkse exploitatiebijdrage kan gedekt worden uit de giften van vaste donateurs. 

De rest wordt jaarlijks via incidentele gevers of acties geworven. In 2018 is € 4.319 aan 

incidentele giften binnengekomen. 

Naast de kosten voor de exploitatie, zijn de studiekosten van jong volwassen voormalige 

bewoners een steeds belangrijker uitgavenpost. Enkele donateurs geven jaarlijks een vaste 

bijdrage aan het studiefonds en in 2018 is er bovendien is er een aanzienlijke incidentele 

donatie gedaan ten behoeve van het studiefonds. 

 

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 

overschrijvingskosten zo laag mogelijk te houden stuurt de Nederlandse stichting drie à vier 

keer per jaar een groter bedrag naar Mongolië. In 2018 is totaal € 40.965 overgemaakt aan de 

Mongoolse stichting, waarvan € 30.000 t.bv. de exploitatie, €1.197 ten behoeve van enkele 

incidentele uitgaven zoals de kas die gebouwd is, en € 9.768 ten behoeve van studiekosten. 

 

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 €27.736. Het studiefonds heeft ultimo 2018 een 

omvang van €35.009 

 

Rabbit School 

Voor de Rabbit School werd in 2018 een bedrag van € 5.547 aan giften ontvangen. Het 

overgrote deel hiervan is via collectes en acties van de Remonstrantse Broederschap en 
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verwante organisaties opgehaald. In 2018 is bij uitzondering geen bedrag overgemaakt naar 

Cambodja. De reserve voor de Rabbit School is nu € 12.586. Jaarlijks ontvangt de stichting 

een jaarrekening van de Rabbit School. 

 

 

Vaststelling 

Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de Stichting All for Children op 

3 april 2019. 

 

 

M.J.C. Stoffels     E.D. de Jong 

voorzitter      penningmeester 

 

 

R. Andringa      A. Sliedrecht 

Secretaris      bestuurslid 

 


