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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 31-12-2020 uit: 

• Maarten Stoffels, voorzitter  

• Robert van Schooten, secretaris 

• Eveline de Jong, penningmeester  

• Aart Sliedrecht, lid 

Rolf Andringa heeft na vele jaren het bestuur verlaten. We zijn hem erg dankbaar voor wat hij 

deed. Robert van Schooten neemt zijn plaats over en verlaagt daarmee de gemiddelde leeftijd 

van het bestuur aanzienlijk. 

Anna Home 
 
OPENING VAN HET NIEUWE ANNA HOME 

 

Na de rampzalige brand in 2019 kwam er het nieuwe huis, op een andere plaats in Choibalsan. 

In het late najaar konden de kinderen er in en op 29 januari 2020 hebben we het huis 

gezamenlijk en feestelijk geopend. Een delegatie van vijf personen uit Nederland en één uit 

Amerika was erbij. De foto’s op de voorpagina laten het zien. 
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NA DE OPENING 

Het gewone leven kwam weer even op gang, maar werd al snel weer ernstig afgeremd door de 

Corona epidemie. Alle scholen gingen het grootste deel van het jaar dicht. Het was goed dat 

er nu een wat groter en comfortabeler huis staat: 25 kinderen vele maanden aan huis 

gekluisterd is niet makkelijk. 

Anna Home bestaat nu 14 jaar en heeft in die tijd hulp gegeven aan meer dan 125 kinderen, 

die kortere of langere tijd in huis woonden. Er is onverminderd vraag naar onze zorg. De kern 

van ons werk is het huis met zijn 25 kinderen. Allemaal kinderen die aan hun lot zijn 

overgelaten. Anna Home vangt hen op, zorgt voor hen, biedt hen veiligheid en begeleidt hen 

naar een menswaardig leven. Ze gaan allemaal naar school. En ze krijgen de kans om door te 

leren, ook als ze de maximum leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Als ze in Choibalsan naar 

de technische school willen dan is er het doorgangshuis, een ger waarin ze “begeleid wonen” 

met ondersteuning vanuit het huis. Als ze de capaciteiten hebben om universitair door te 

studeren dan kan dat, maar dan niet in eigen stad maar in de hoofdstad Ulaanbaatar, 650 

kilometer westelijk.  

 

In de zomer behaalde Byambadavaa zijn master degree in rechten en Khurelbaatar zijn 

bachelor degree in graphic design. Zij gaan nu hun eigen weg in het leven zoeken. 

 

 
MONGOOLSE STICHTING 

 

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

2020. 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 
 

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. 
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JAARREKENING 2020 
 

 

Baten en Lasten 2020

BATEN LASTEN

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

 Structureel 23.279,96€         Exploitatie 36.600,00€        
 Incidenteel 12.040,28€         Studiekosten 8.500,00€          
 Opbouw 6.750,00€           Opbouw 3.544,00€          
 Studiefonds 3.000,00€          

45.070,24€        48.644,00€        

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

 Structureel 60,00€                 Projecten Rabbitschool -€                    
 Incidenteel 284,94€             

344,94€             

 OVERIGE BATEN  OVERIGE LASTEN

 Rente 7,25€                   Bankkosten en overig 434,45€             

Totaal baten 45.422,43€        Totaal lasten 49.078,45€        
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Balans per 31 december 2020

ACTIVA PASSIVA

   ANNA HOME    ANNA HOME

   Liquide middelen 57.928,61€           Bestemmingsreserve exploitatie 35.141,50€        

w.v. betaalrekening 736,97€                Bestemmingsreserve studiefonds 19.509,11€        

w.v. spaarrekening 57.191,64€           Bestemmingsreserve opbouw 3.278,00€          

   RABBIT SCHOOL    RABBIT SCHOOL

   Liquide middelen 5.191,94€             Voorziening projecten 5.191,94€          

w.v. betaalrekening -€                    

w.v. spaarrekening 5.191,94€          

Totaal activa 63.120,55€        Totaal passiva 63.120,55€        
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Toelichting op de Jaarrekening 2020 

 

Inleiding 

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, hoewel 

in 2019 een enkele (eenmalige) financiële bijdrage uit de gemeenschap was binnengekomen, 

en wel voor de nieuwbouw. Wij blijven er op aandringen om deze relaties te bestendigen 

maar dat heeft in 2020 (nog) niet geleid tot voortgezette steun. 

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

goedgekeurde jaarrekening van de Mongoolse stichting. In alle jaren blijven de uitgaven in 

Mongolië binnen het door de Nederlandse stichting afgesproken budget. Daarnaast worden er 

fondsen ter beschikking gesteld voor specifieke projecten zoals studiekosten en in 2020 nog 

enkele nagekomen posten voor de nieuwbouw. 

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 

Exploitatie 

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

voor zover niet gedragen door de Mongoolse stichting. In 2020 stelde de Nederlandse 

stichting zich zoals elk jaar ten doel om maximaal €35.000,- voor de exploitatie van Anna 

Home beschikbaar te stellen aan de Mongoolse stichting. Toch is het bedrag iets hoger 

uitgevallen vanwege de hogere rekeningen van de nutsbedrijven voor het nieuwe huis. Totaal 

is er €36.600,- overgemaakt voor de exploitatie. 

 

De stichting ontvangt haar voornaamste inkomsten van particulieren in Nederland. Ongeveer 

twee derde van de jaarlijkse exploitatiebijdrage kan gedekt worden uit de giften van vaste 

donateurs. De rest wordt jaarlijks door incidentele gevers gedoneerd of via acties geworven. 

In 2020 is er een bedrag van €12.040,28 aan incidentele giften binnengekomen.  

Behalve 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 van totaal €3.000,- per jaar. 

 

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 

bankkosten zo laag mogelijk te houden, stuurt de Nederlandse stichting drie à vier keer per 

jaar een groter bedrag naar Mongolië. In 2020 is €36.600,- overgemaakt t.bv. de exploitatie, 

en €8.500,- ten behoeve van studiekosten. 

Het overgrote deel van de post ‘bankkosten en overig’ bestaat uit bankkosten. Daarnaast zijn 

er wat kleine posten als kosten voor de website. 

De Mongoolse stichting heeft geen eigen reserves voor groot onderhoud en investeringen. 

Hiervoor en voor de continuïteit van de exploitatie in komende jaren zullen door de 

Nederlandse stichting voldoende reserves in stand gehouden moeten worden. Voor de 

exploitatie is de reserve vergelijkbaar met die van vorig jaar en bedraagt €35.141,50. Het 

studiefonds heeft ultimo 2020 een omvang van €19.509,11. Dit is wat minder dan vorig jaar 

en de hoogte van deze reserve zal aan de hand van de kinderen die studeren of willen gaan 

goed in de gaten gehouden moeten worden. 
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Nieuwbouwproject 

Na een oproep aan onze donateurs om nog enkele nagekomen kosten voor de nieuwbouw te 

helpen financieren, is een bedrag van €6.750,- gedoneerd. Op de balans staat nu nog een 

kleine reserve €3.278,- als potje voor eventuele aanpassingen. 

 

 

Rabbit School 

Voor de Rabbit School werd in 2020 een bedrag van €344,94 aan giften ontvangen. Het 

overgrote deel hiervan is via collectes en acties van de Remonstrantse Broederschap en 

verwante organisaties opgehaald. Dit bedrag is wat lager dan voorgaande jaren omdat de 

gebruikelijke donateurs in 2020 hun bijdrage bestemd hebben voor Anna Home. 

Eind 2019 was er voor een tweede keer dat jaar geld overgemaakt naar Cambodja waardoor 

dit in 2020 achterwege is gebleven. De reserve voor de Rabbit School is nu €5.194,44 waaruit 

op aanvraag bijgedragen kan worden aan een specifiek project. 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 

10 maart 2021. 

 

 

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

voorzitter      penningmeester 

 

 

R. van Schooten     A. Sliedrecht 

Secretaris      bestuurslid 

 


