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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.
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 31-12-2021 uit:
• Maarten Stoffels, voorzitter
• Robert van Schooten, secretaris
• Eveline de Jong, penningmeester
• Aart Sliedrecht, lid

Anna Home
Na een zwaar Corona jaar begonnen we het nieuwe jaar met de goede hoop dat er in de loop
van het jaar versoepelingen konden worden verwacht voor de kinderen en hun verzorgers in
Anna Home. Het grootste gezin van Mongolië heeft namelijk genoeg binnen achter hun
computers gezeten en kunnen niet wachten om weer het normale leven op te pakken. Toch
wordt hen nog om extra geduld gevraagd. Hoewel het huis nog geen besmettingen heeft
gezien, zullen ze toch nog even moeten wachten met het terugkeren naar school en worden de
nieuwe computers volop gebruikt.
Wel beginnen ze elke dag met ochtendgymnastiek onder begeleiding van Ganzorig en heeft de
tuin er nog nooit zo verzorgd bij gelegen. Ook worden de schaakborden intensief gebruikt en de
interne schaakcompetitie zorgt voor het nodige vermaak binnen.

Gelukkig kon het jaarlijkse
zomerkamp dit jaar wel
plaats vinden. Een
midweek even weg uit
Anna Home en 5 dagen
lang plezier in de
buitenlucht. Vele sporten
en spelletjes zijn er
(competitief) gespeeld en,
naar goed Mongools
gebruik, kregen de
winnaars hiervan
oorkondes.

Er is een tijd van komen…
En helaas ook een tijd van gaan. De broers Baatarchuluun (18) en Bukhchuluun (16) besloten
na 9 jaar in Anna Home te hebben gewoond, dat zij terug wilden keren naar hun moeder. In
haar nieuwe huis heeft zij nu wel de faciliteiten om de broers een veilige thuis te bieden.
Budgerel heeft na 2,5 jaar haar kappersdiploma weten te
halen en kan nu beginnen aan een zelfstandig bestaan op te
bouwen. Ze is bij haar tante gaan wonen en zal hopelijk snel
aan de slag in een salon.
Hierdoor kwam er ruimte vrij voor Khaisantumur (13) en zijn
zusje Suwdansondor (5). Hun ouders hebben geen huis en
geen werk en waren niet in staat om een veilig onderkomen
te bieden. De kinderen gingen niet naar school. De jongen
moest meedoen aan paardenraces om wat geld te verdienen.
Het kleine meisje werd soms alleen op straat achtergelaten.
Een paar maanden later al kon Khaisantumur weer terug
naar zijn ouders die een huis gevonden hadden. Wel is
Suwdansonder nog in Anna Home gebleven.
Ganbyar is na 4 jaar ook terug gekeerd naar zijn moeder die
weer in staat was om hem in huis te nemen.
Een tweeling van 17 jaar is ook ingetrokken en vanwege
veiligheidsoverwegingen is er met Boldsaikhan afgesproken
hun namen niet te noemen.
In het najaar vroeg de lokale overheid ons om drie kinderen uit één gezin op te nemen. Moeder
drinkt te veel, ze zijn dakloos en ze gaan niet naar school. En dus kwamen Bymbadorj (10),
Otgonchimeg (8) en Nomin-chimeg (4) bij ons wonen.

Nomin-Chimeg had een aangeboren afwijking aan haar benen: ze waren beide flink krom. Een
korte tijd er op staan kon ze wel, maar vooral in haar toekomst zou het een nog groter probleem
in haar zelfstandigheid zijn. Een bijzondere samenwerking tussen een orthopeed uit het OLVG
in Amsterdam en een kinderarts in Choibalsan leidde tot een behandelplan wat uitgevoerd kon
worden door specialisten in Ulaanbaatar. Hier waren flinke kosten aan verbonden, maar een
bijzondere donor heeft haar vervoer, begeleiding ter plaatse en langdurig verblijf in Ulaanbataar
betaald. De verzekering dekte de operatie en zo kon na goedkeuring van Nomin-Chimeg's
moeder, kon het verbeteren van haar toekomst beginnen. Op 15 december vond de operatie
plaats welke geslaagd is. Haar beide benen zijn doorgezaagd en op de juiste manier
teruggeplaatst. Door middel van draden worden zij op de juiste plek gehouden en zo kan het
herstel beginnen. Vanuit alle kanten kwamen positieve geluiden; ze heeft nog een aardig pad
voor de boeg, maar het lijkt er op dat zij in de toekomst op haar eigen benen kan staan!

Studeren
Ook dit jaar werd er door onze 3 vierdejaars bachelor studenten Altantulag (Grafische
Vormgeving), Ulziibaat (Politieacademie) en Ganbaatar (Internationale Betrekkingen) hard
gewerkt aan hun studie. Weliswaar moesten ook zij alle lessen en klassen online achter hun
computer volgen, toch hebben ze weer mooie stappen gemaakt voor hun toekomst.
In Anna Home zijn nu nog een paar leerlingen die aangegeven hebben ook een studie te willen
volgen in de toekomst. Hiervoor wordt een plan ontwikkeld en hopelijk kunnen we snel ook aan
hen de mogelijkheid tot studeren bieden.

Mongoolse Stichting
Het bestuur van de Mongoolse stichting doet verslag van de besteding van het budget van
2021. 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.

Toelichting op de Jaarrekening 2021
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 erop aandringen om deze relaties te bestendigen maar dat heeft
in 2021 (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 2021 de
operatie voor Nomin-Chimeg. Dit jaar zijn beide projecten gefinancierd door een gulle gift van
een bevriende stichting.
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 2021 stelde de Nederlandse stichting
zich ten doel om maximaal €33.000,- voor de exploitatie van Anna Home beschikbaar te stellen
aan de Mongoolse stichting.
De stichting ontvangt haar voornaamste inkomsten van particulieren in Nederland. Ongeveer
drie kwart 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
2021 is er een bedrag van €12.976,20 aan incidentele giften binnengekomen voor de
exploitatie. 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, maar dit jaar heeft de eerder genoemde stichting een
bijdrage geschonken ter hoogte van €12.600.
Alle giften komen aan Anna Home ten goede. De continuïteit van het huis en de dit jaar 27
jonge bewoners zijn 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 2021 is €33.000,- overgemaakt t.bv. de exploitatie, en
€12.200,- 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 beduidend hoger dan vorig jaar en
bedraagt €40.984,32. Het studiefonds heeft ultimo 2020 een omvang van €21,100. Dit is iets
hoger dan vorig jaar en de hoogte van deze reserve zal aan de hand van de kinderen die
studeren of willen gaan studeren goed in de gaten gehouden moeten worden.
Rabbit School
Voor de Rabbit School werd in 2021 een bedrag van €358 aan giften ontvangen van enkele
particulieren en een collecte van de Remonstrantse Broederschap. De opgebouwde reserve is
voor een groot deel aangesproken door de Rabbit School voor een grote kerstviering met
kinderen en personeel. Hierdoor staat de reserve voor de Rabbit School nu op €1.094,44. Dit
bedrag zal op aanvraag bijgedragen kunnen 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 21 maart
2022.
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