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1. Voorwoord

Geachte lezer,
Het jaar 2009 zal de annalen in gaan als het jaar van de economische crisis. Hoewel deze crisis in
2008 al ontstond, waren de gevolgen voor de wereldwijde economie pas in 2009 echt zichtbaar.
Overheden en bedrijven bezuinigden en dat had zijn effect op de consument. De daadwerkelijke
gevolgen voor Wings of Support bleven echter beperkt.
Indirect had het stoppen van aannames van nieuw personeel bij KLM en Martinair natuurlijk zijn
weerslag op het aantal nieuwe periodieke donateurs. Toch was er daar een lichte stijging waar te
nemen, alhoewel de totale opbrengsten uit deze donaties niet toenam. De sponsorinkomsten
waren boven verwachting hoog en die konden worden aangewend om extra uitgaven te doen aan
projecten.
Vooraf was er gepland op een verdere afbouw van reserves en betekende het in 2009 een groei in
het beschikbare budget voor projecten. Al met al heeft de projectcommissie vorig jaar ruim
640.000 euro kunnen uitgeven aan goede projecten wereldwijd, een prachtige prestatie.
De bestuurssamenstelling is medio 2009 veranderd, zowel in aantal als in bezetting. Met het
vertrek van één van de twee bestuursleden projecten heeft het bestuur besloten om in de toekomst
verder te gaan met slechts één bestuurslid projecten. Sinds de invoering van Salesforce bij de
projectcommissie zijn de processen eenvoudiger geworden en beter uit te voeren door slechts één
bestuurslid. Aart Dil en Robin Ruijter verlieten het bestuur, Marleen Hartkamp kwam het bestuur
versterken.
Per 1 januari 2009 is de Raad van Toezicht geïnstalleerd. In 2009 hebben bestuur en Raad van
Toezicht vier maal met elkaar vergaderd. Conform het huishoudelijk reglement worden alle zaken
waarvoor akkoord van de Raad van Toezicht nodig is aan hen voorgelegd. De Raad van Toezicht
adviseert het bestuur, zowel gevraagd als ongevraagd. Deskundig toezicht is belangrijk voor een
organisatie als Wings of Support anno 2010, tegelijk moeten we de spirit en spontaniteit van de
organisatie vooral weten te behouden.
In dit jaarverslag leest u over de activiteiten van Wings of Support en de financiële gegevens van
het jaar 2009.
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Wij danken alle (onbetaalde) medewerkers, vrijwilligers, donateurs en sponsors van Wings of
Support voor hun steun en hopen in 2010 weer op hen te mogen rekenen!

Ernst Rensink

Jan- Ernst de Groot

Voorzitter

Voorzitter Raad van Toezicht
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2. Verantwoordingsverklaring
Dit jaarverslag is opgesteld conform de nieuwe richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen
van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verantwoordingsverklaring van het bestuur is onderdeel
van de nieuwe richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. In dit bestuursverslag is de
verantwoordingsverklaring integraal opgenomen. Het bestuur van Wings of Support onderschrijft
de volgende drie principes:
1. Binnen Wings of Support dient het toezicht houden duidelijk te zijn gescheiden van het
besturen;
2. Wings of Support werkt continu aan een optimale besteding van middelen;
3. Wings of Support streeft naar optimale relaties met belanghebbenden;
2.1 Toezicht houden en besturen
Binnen Wings of Support is een strikte scheiding tussen besturen cq. uitvoering en toezicht
houden. Het bestuur is belast met het besturen en leiding geven aan de stichting. Het beleidsplan
alsmede de daarbij horende plannen van de commissies en de begroting worden aan de Raad van
Toezicht ter goedkeuring voorgelegd. Tevens controleert de Raad van Toezicht het bestuur van
Wings of Support in haar uitvoering van het beleid.
2.2 Optimale besteding van middelen
Wings of Support werkt continu aan een optimale besteding van middelen, door middel van de
volgende zaken:
Het meerjarenbeleidsplan en bijbehorende jaarplannen en begrotingen door het bestuur en
tevens door de Raad van Toezicht te laten goedkeuren.
Een auditcommissie die de Raad van Toezicht ondersteunt bij het uitvoeren van de
verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht. De auditcommissie beoordeelt het
financiële verslaggevingsproces, het systeem van interne beheersing en beheersing van
financiële risico's, het controleproces en het proces waarmee de Wings of Support de missie
en doelstelling van de stichting naleeft.
Het feit dat de stichting een zeer laag kostenpercentage kent voor beheer en administratie
en veel faciliteiten zoals vergaderruimte en computersystemen worden gesponsord. Wings
of Support is continu op zoek naar sponsors die bereid zijn om in natura te sponsoren,
waardoor een zo hoog mogelijk percentage van fondsen kan worden besteed aan de
doelstelling.
Door de aard van het werk komen projectcoördinatoren zeer regelmatig bij de projecten die
zij uitvoeren en kunnen zo optimaal controleren of het geld op een verantwoorde wijze
wordt besteed.
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2.3 Optimale relaties met belanghebbenden
Wings of Support streeft naar een goede relatie met alle belanghebbenden door middel van goede
informatievoorziening.
Op de website worden alle projecten beschreven, dusdanig dat het duidelijk wordt wat de stichting
met haar middelen doet. De informatie op de website wordt in drie talen gepubliceerd en is dus
voor de meeste buitenlandse belanghebbenden goed te begrijpen.
Op de website kan m en zich aanm elden voor de nieuwsflash en zodoende wordt m en op de
hoogte gehouden per e- mail over nieuwe projecten die worden opgestart.
Het kwartaalblad Woswijs geeft de donateurs en sponsors een beeld welke projecten uitgevoerd
zijn en de ontwikkelingen die de stichting doormaakt.
Elk jaar verschijnt het jaaroverzicht welke wordt verzonden aan alle donateurs en sponsors en
beschikbaar is voor iedere geïnteresseerde. Het jaaroverzicht toont beknopte financiële informatie
en toont een overzicht van alle uitgevoerde projecten in het voorgaande jaar.
Alle publicaties zijn te downloaden vanaf de website.
Aanmerkingen, opmerkingen en suggesties komen binnen via het e- mailadres:
info@wingsofsupport.org en worden verwezen naar de betreffende afdeling.
De afdeling secretariaat is verantwoordelijk voor de adequate afhandeling van deze berichten.
Eventuele klachten worden behandeld volgens de vastgestelde klachtenregeling van Wings of
Support.
2.4 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht die per 1 januari 2009 is ingesteld, vervult statutair de taak van
toezichthouder. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur van
de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden
organisatie. Tevens staat de Raad het bestuur met advies terzijde.
Ter ondersteuning van de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het
terrein van toezicht is een Auditcommissie ingesteld. De Auditcommissie beoordeelt het financiële
verslaggevingsproces, het systeem van interne beheersing en beheersing van financiële risico's, het
controleproces en het proces waarmee de Wings of Support de missie en doelstelling van de
stichting naleeft.
Wings of Support kent geen vast profiel voor de Raad van Toezicht maar heeft in haar
huishoudelijk reglement wel een en ander vastgesteld rondom de samenstelling van de Raad:
Twee van de drie leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd uit groepering of organisatie die
door de Raad van Toezicht als belanghebbende partij, dat wil zeggen nauw verbonden met de
luchtvaart, zijn geïdentificeerd .
Gedurende 2009 vergaderde de Raad van Toezicht vier maal, alle vergaderingen werden
bijgewoond door het bestuur van de stichting. Vast onderdeel op de agenda waren de
kwartaalcijfers en rapportages. De vergadering van juni werd gebruikt om de cijfers over het jaar
2008 te bespreken en goed te keuren.
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Op de eerste vergadering van het jaar evalueert de voorzitter van de stichting de optimale
samenstelling en het functioneren van de Raad van Toezicht. Tevens zal de Raad van Toezicht de
optimale samenstelling en het functioneren van het bestuur evalueren samen met het bestuur.
Gezien de korte tijd tussen installatie Raad van Toezicht en de eerste vergadering is besloten om
hiervan af te wijken en de evaluatie pas te doen na het eerste volle jaar van functioneren van Raad
van Toezicht.
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3. Wie we zijn
3.1 Historie
Als personeel van een luchtvaartmaatschappij kom je over de hele wereld en verblijf je in luxueuze
hotels. Maar naast deze luxe en het maken van leuke uitstapjes word je vaak geconfronteerd met
een hoop ellende, zoals bedelende, gehandicapte en verwaarloosde kinderen. In sommige landen is
het kijken uit je hotelraam voldoende om de ellende te zien, waarbij vooral de kinderen het
grootste slachtoffer zijn van deze mensonterende en onrechtvaardige omstandigheden. Veel van
deze kinderen gaan niet naar school en ontvangen daarnaast weinig liefde noch vertrouwen.
Frustrerend genoeg kun je als individu hier weinig aan doen, omdat de tijd, middelen en
mankracht ontbreekt. Dit gevoel van onmacht bracht Marius den Dulk ertoe om een oproep te
plaatsen in een vakblad om collega s de handen ineen te laten slaan. Een aantal collegae
reageerden op de oproep en op 6 november 1998 was de oprichting van Wings of Support een feit.
3.2 Statutaire doel, missie en visie
Het statutaire doel van de stichting is het verlenen van gerichte en onvoorwaardelijke steun aan
groeperingen kinderen in het algemeen en die in ontwikkelingslanden in het bijzonder, alsmede
het bewerkstelligen van een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen in
hun eigen woonomgeving, een en ander uitdrukkelijk zonder onderscheid van ras, geloof of
politieke overtuiging, en voorts al het gene dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Missie
Wings of Support steunt groepen kinderen op KLM en/of Martinair bestemmingen door middel van
het geven van financiële steun en, indien mogelijk, praktische hulp ten behoeve van onderwijs,
onderdak en medische verzorging. Wings of Support verleent rechtstreekse, kleinschalige hulp aan
groepen kinderen.
Visie
We streven naar integriteit en optimale inzet van onze vrijwilligers en de middelen die tot onze
beschikking staan en leggen een transparante en zorgvuldige verantwoording af over de
resultaten. Wings of Support streeft naar hoge kwaliteit tegen lage kosten. We hebben geen
betaalde krachten en werken alleen met vrijwilligers.
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4. Organisatie
4.1 Bestuur
Op 31 december bestond het bestuur uit de volgende personen:

Naam & Functie in bestuur
Dhr. Ernst Rensink,
voorzitter
Dhr. Petros Linaras,
secretaris
Dhr. Patrick van Oudgaarden,
penningmeester
Mevr. Marleen Hartkamp,
bestuurslid communicatie
Dhr. Paul Rommerts,
bestuurslid projecten

In bestuur sinds /

Functie /

Termijn tot en met

Nevenfuncties

2008 / 2012

First Officer Boeing 737 KLM

2008 / 2011

Customer Support Manager

2007 / 2010

Captain Boeing 777 KLM

2009 / 2010

Hub Control Martinair

2007 / 2011

Cabin attendant KLM

Op 18 mei 2009 heeft het bestuur ingestemd met een wijziging in het huishoudelijk reglement,
waarbij het totaal aantal leden in het bestuur is terug gebracht van 6 naar 5. De invoering van
Salesforce bij de projectcommissie bracht een dusdanige werkverlichting voor het bestuurlijke
werk, dat een vertegenwoordiging van twee personen uit de projectcommissie in het bestuur niet
langer noodzakelijk was.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn na die periode
herbenoembaar.
Het bestuur vervult haar taken op vrijwillige basis en ontvangt daarvoor geen vergoedingen.
De heren Aart Dil en Robin Ruijter verlieten het bestuur, mevrouw Marleen Hartkamp trad toe.
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4.2 Raad van Toezicht
Per 1 januari 2009 werd de Raad van Toezicht bij Wings of Support geïnstalleerd. Deze bestond op
31 december uit de volgende personen:
Naam & Functie in Raad van

In RvT sinds /

Functie /

Toezicht

Termijn tot en met

Nevenfuncties

2009 / 2013

Managing Director KLM N.V.

2009 / 2012

CFO van Gansewinkel Groep

Dhr. Jan Ernst de Groot
voorzitter
Dhr. Rob de Fluiter Balledux,
lid financiën
Dhr. Paul Gregorowitsch,
lid

2009 / 2014

Directievoorzitter Martinair
Holland N.V.

Gedurende 2009 vonden er geen wijzigingen plaats in de Raad van Toezicht.
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
4.3. Audit Commissie
De audit commissie bestond op 31 december uit de volgende personen:
Dhr. Rob de Fluiter Balledux
Dhr. Ad Röling
Dhr. Eugene van Halder
4.4 Medewerkers
Wings of Support heeft geen betaalde krachten in dienst. Op 31 december waren er bij Wings of
Support 80 medewerkers actief die op vrijwillige basis de organisatie vormen. Dit aantal is inclusief
het bestuur.
Indien Wings of Support op zoek is naar nieuwe medewerkers voor bepaalde functies dan wordt
hieraan via de website en ons kwartaalblad kennis van gegeven. Doorgaans wordt hier zeer actief
op gereageerd en is het voor de organisatie nooit heel moeilijk om vacatures op te vullen.
Binnen Wings of Support is de afdeling secretariaat verantwoordelijk voor de medewerkerslijst en
vrijwilligerslijst.
4.5 Vrijwilligers

Naast de 80 medewerkers kan Wings of Support rekenen op enkele honderden vrijwilligers die op
incidentele basis Wings of Support helpen met het uitvoeren van haar doelstellingen. Elke maand
ontvangt Wings of Support enkele tientallen nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers. Alle vrijwilligers
ontvangen een keer per maand een update met verzoeken vanuit de organisatie waaraan vaak
gehoor wordt gegeven. Hierbij valt te denken aan hulp bij presentaties op diverse locaties om
zodoende meer donateurs te werven.
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Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website van Wings of Support en komen zo op onze
vrijwilligerslijst. Ze kunnen aangeven op welke vlakken ze Wings of Support willen helpen, zoals
bijvoorbeeld fotografie.
Vrijwilliger zijn van Wings of Support is geheel vrijblijvend.
4.6 Keurmerk
Per 26 maart 2009 is Wings of Support in het bezit van het CBF- keurmerk. De aanvraag was in
2008 voorbereid en de organisatie is blij met het verkregen keurmerk.
4.7 Relatie met KLM en Martinair
Wings of Support is opgericht door het personeel van KLM en Martinair. Ondanks het feit dat de
stichting onafhankelijk opereert van beide maatschappijen, treden beide op als sponsor van de
stichting, zowel in geld als in natura.
Wings of Support ontving in 2009
van Martinair

13.412 van verschillende KLM afdelingen en ontvangt jaarlijks

10.000 ten behoeve van de uitvoering van haar doelstelling. Deze laatste bijdrage

van Martinair werd al bij het jubileum in 2008 toegezegd en is derhalve niet in de inkomsten van
2009 opgenomen. Hoewel de verschillende opbrengsten zijn gekoppeld aan projecten, heeft KLM
noch Martinair inspraak in de wijze waarop de stichting dit geld uitgeeft.
Naast de geldelijke donaties kan Wings of Support rekenen op steun in natura van beide
maatschappijen:
Zowel KLM als Martinair bieden Wings of Support vergaderruimte aan;
KLM Flight Operations betaalt de kosten voor het drukken van het kwartaalblad de WoSwijs;
Post gericht aan Wings of Support kan per interne post binnen KLM en Martinair worden
verzonden en wordt op de postvakken afdeling bewaard voor Wings of Support.
Ten behoeve van de uitvoering van projecten kunnen projectcoördinatoren verzoekreizen
indienen om tijdens hun werkperiode een project in het buitenland te bezoeken;
Wings of Support beschikt over een AirCares Flying Blue account, waarmee Flying Blue
kaarthouders van de KLM FB- punten kunnen doneren aan Wings of Support. Met deze
punten kan Wings of Support tickets boeken naar bestemmingen in het netwerk van de
KLM Groep en haar partners, waarbij alleen de belastingen over de tickets dient te worden
betaald. Wings of Support gebruikt deze punten onder andere om tickets aan te bieden
voor veilingen, waarmee de opbrengst van de veiling terugvloeit naar Wings of Support. In
totaal besteedde Wings of Support 670.000 punten.
Wings of Support kan bij beide maatschappijen gebruik maken van het interne netwerk om
belangrijk nieuws onder de aandacht te brengen van het personeel, zoals bijvoorbeeld
vacatures.
KLM Nederland gaf twee maal VIP- tickets weg voor twee personen voor KLM Open
golftoernooi, ten behoeve van de veiling van onze sponsor de Golfmannen.
Martinair gaf twee retour tickets Havana weg ten behoeve van de veiling van onze sponsor
de Golfmannen.

Pagina 11

5. Fondsenwerving
Wings of Support verkrijgt haar fondsen door eigen fondsenwerving, acties door derden en door
renteopbrengsten. In 2009 kwam ruim 97% van de inkomsten uit baten van eigen fondsenwerving.
In 2009 is 1,5% van de totale baten van fondsenwerving besteed aan kosten voor fondsenwerving.
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt dat dit, over een periode van drie jaar gemeten,
gemiddeld maximaal 25% mag zijn.
De kosten voor beheer en administratie bedroegen

10.626, net iets m inder dan vorig jaar. Dit is

1,9% van de totale baten.
De totale kosten van Wings of Support komen hiermee op 3,3% van de totale baten van de
stichting. Het bestuur streeft naar een totaal kostenpercentage wat niet boven de 5% uitkomt.
5.1 Baten uit eigen fondsenwerving
Wings of Support kent binnen de categorie eigen fondsenwerving drie soorten baten:
5.1.1 Periodieke bijdrage donateurs
Op 31 december 2009 kende de stichting 3000 donateurs, die per maand, kwartaal of
jaarlijks een vast bedrag doneren aan Wings of Support. Dit aantal donateurs groeide
gestaag, slechts met 100 nieuwe donateurs, in verband met de gestagneerde aannames van
nieuw personeel bij de Martinair en KLM. De totale inkomsten van periodieke donateurs
bedroeg

351.772, zo n 63% van de totale baten uit eigen fondsenwerving.

5.1.2 Donaties en giften
Onder donaties en giften vallen de eenmalige donaties die aan Wings of Support zijn
geschonken. Totaal kwam er in 2009

83.956 binnen, bijna gelijk aan de inkom sten uit

donaties en giften van het jaar ervoor.
5.1.3 Sponsoring
Wings of Support kent vele trouwe sponsors. In 2009 kwam er

118.666 euro aan

sponsoring binnen, wederom meer dan in 2008 en ruim meer dan waar vooraf op begroot
was. De stichting kent ook veel sponsors die hun producten of diensten ter beschikking
stellen, de waarde hiervan is niet in geld uit te drukken.
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5.2 Baten uit acties van derden
Externe partijen organiseren activiteiten waarvan (een deel van) de opbrengst naar Wings of
Support vloeit. Aangezien Wings of Support nooit op voorhand weet welke activiteiten dit zijn en
wat de opbrengst is wordt er op de begroting ieder jaar uitgegaan van

0. In 2009 kwam er

4.045 binnen uit acties van derden welke terug zijn te vinden op de staat van baten en lasten
verderop in dit document.
5.3 Baten uit beleggingen
Als stichting hebben we ervoor gekozen om risico s te m ijden en derhalve worden onze fondsen
niet belegd. In totaal kwam in 2009

11.021 binnen aan rente op deposito s en spaarrekeningen.
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6. Projecten
6.1 Soorten projecten
In 2009 voerde Wings of Support 108 projecten uit verdeeld over 22 landen, te weten: Albanië,
Brazilië, Chili, China, Ecuador, Egypte, Ethiopië, Ghana, India, Kenia, Mexico, Maleisië, Nederlandse
Antillen, Panama, Peru, Filippijnen, Roemenië, Suriname, Thailand, Tanzania, Uganda en ZuidAfrika.
Voor zover deze gegevens van projecten bekend zijn hebben we hiermee 32.944 kinderen
geholpen.
Wings of Support maakt onderscheid in de volgende soorten projecten:
Eenmalige projecten: Projecten waarbij Wings of Support alleen betrokken is om de
betreffende werkzaamheden te betalen. Zodra de werkzaamheden zijn opgeleverd houdt de
betrokkenheid van Wings of Support op;
Lopende kosten: Bij dit type project betaalt Wings of Support lopende kosten van het
project, zoals het betalen van leraren, variërend van 1 tot 3 jaar looptijd;
Noodhulp: Projecten kunnen plotseling door bijvoorbeeld een natuurramp in de problemen
komen. In zeer schrijnende gevallen die potentieel levensbedreigend zijn kan er noodhulp
worden toegepast;
Schoolgeld: Bij schoolgeld betaalt Wings of Support het schoolgeld van kinderen zodat zij
naar school kunnen;
Klusreizen: Een aantal keer per jaar worden er klussen gedaan bij projecten zoals
schilderwerk, het materiaal dat voor dit kluswerk nodig is valt onder de categorie
klusreizen;.
6.2 Verdeling uitgaven
De uitgaven waren als volgt verdeeld:
Soort project

Uitgaven

Aantal projecten

Eenmalige projecten

517.729

89 projecten

Lopende kosten

102.451

10 projecten

Noodhulp

2.481

4 projecten

Schoolgeld

15.508

2 projecten

Klusreizen

4.468

3 projecten

Totaal

642.637

108 projecten
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6.3 Voorbeeld projecten

BR- 026 (Brazilië, Extrema)
Aanvraag:

Vervolg jaarsalaris psycholoog

Instelling:

Recanto Sao Francisco

Soort instelling: Opvangcentrum
Categorie:
Kosten project:

Gezondheidszorg
12.508

Recanto Sao Francisco zorgt voor een liefdevol thuis voor 60 kinderen van 4 tot 18 jaar. Veel van
deze kinderen zijn dakloos en hebben al een hard leven, vol mishandeling en misdaad, achter de
rug. Dit tehuis is er in geslaagd kinderen, door hulpverlening, opleiding, sport en liefdevolle zorg,
weer wat geluk in hun leven te brengen.
In het verleden heeft Wings of Support Recanto Sao Francisco gesteund met verschillende
projecten. Het afgelopen jaar is wederom besloten om het salaris te financieren van een
psychologe, die vier dagen per week op het project aanwezig gaat zijn. De ongeveer 60 kinderen in
Sao Francisco hebben voor het grootste gedeelte een achtergrond van misbruik en geweld en zijn
hierdoor vaak getraumatiseerd. De hulp van deze psychologe, ook voor de training van de andere
opvoeders van het project, is hard nodig om de kinderen uitzicht te geven op een betere toekomst.
KE- 103 (Kenia, Karen Nairobi)
Aanvraag:

Aankoop van een stuk grond voor het verbouwen van groenten voor het huis

Instelling:

St. Paul Children Care Centre

Soort instelling: Weeshuis
Categorie:
Kosten project:

Overig
9.703

St. Paul's heeft het afgelopen jaar weer enorme vooruitgang geboekt. De trein lijkt niet meer te
stoppen. Het weeshuis werd weer opgebouwd, ze houden kippen en hebben nu melk van drie
koeien. Ze hadden een kans om een groot stuk grond voor een zeer redelijke prijs te kopen. En
mogen ze de ook nog eens eenzelfde oppervlakte gratis gebruiken. Hierdoor hebben ze nu de
beschikking over 20.000 m2. Groenten voor eigen gebruik maar ook om te verkopen! Ook zijn er
plannen om ook daar bijen te houden. Er is water in de nabije omgeving. Op 1/2 kilometer afstand
stroomt een riviertje.
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KE- 111 (Kenia, Nairobi)
Aanvraag:

Vanwege ernstige problemen met de leiding van het weeshuis Stars for Jesus /
Morning Star assisteert WOS met het herplaatsen van 70 kinderen.

Instelling:

Stars for Jesus

Soort instelling: Weeshuis
Categorie:
Kosten project:

Inrichting
6.003

De weeshuizen Stars for Jesus en Morning Star werden gesloten en alle kinderen moesten worden
verspreid over verschillende weeshuizen. De overheid zorgde voor de voedsel. Help a Child of
Africa zorgde voor het schoolgeld en Wings of Support zorgde voor de benodigde materialen zoals
stapelbedden, linnengoed, toilet artikelen, etc. Nu wonen alle 70 kinderen in veilige huizen!
PH- 028 (Filippijnen, Baras Manilla)
Aanvraag:

Eerste behoeften nadat een groot gedeelte van de inventaris verloren is gegaan.
Om te kunnen slapen en eten en hygiënisch te kunnen leven. Ziektes zijn immers
het grote gevaar in een dergelijke situatie.

Instelling:

Bahay Aurora

Soort instelling: Kindertehuis
Categorie:
Kosten project:

Inrichting
4.923

Op zaterdag 26 september bereikte Wings of support het bericht dat de Filippijnen zwaar getroffen
waren door een tropische storm. Het was al snel duidelijk dat kindertehuis Bahay Aurora ernstig
getroffen was doordat de waterstand daar een hoogte van twee meter bereikte had. Na een periode
van grote bezorgdheid bereikte ons het bericht dat de kinderen en begeleiding allemaal nog in
leven waren.
Vanuit Wings of Support is in gezamenlijkheid met de vele projectpartners, de KLM in Manilla en
KLM bemanning in het crew hotel al het mogelijke gedaan om de kinderen van het tehuis te
ondersteunen en te voorzien van de eerste levensbehoeften in deze kritische situatie. Waarbij grote
punten van zorg zijn: uitbraak van ziektes, optredende schaarste van voedsel en veiligheid.
Het waterpeil was na twaalf uur voldoende gezakt om te constateren het meeste van de invenataris
onbruikbaar was geworden. Er was ook behoorlijke schade aan het terrein, met name de ommuring
wat uiteraard een veiligheidsrisico vormt.
Voor het tehuis was voor de storm, met hulp van Wings of Support, een fase ingezet van
uitbreiding en kwaliteitverbetering. En daar waren al hele concrete en positieve resultaten van te
zien.
Wings of Support heeft Bahay Aurora dan ook graag geholpen om zo snel mogelijk de kinderen
weer te voorzien van de allereerste benodigdheden om een goede doorstart te kunnen maken.
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TH- 016 (Thailand, Bangkok)
Aanvraag:

Complete herbouw en uitbreiding schoolgebouw

Instelling:

Human Development Foundation

Soort instelling: School
Categorie:
Kosten project:

Bouw / renovatie
29.650

De Zone IX in Bangkok is een school die onder de hoede staat van de Human Development
Foundation (HDF), waar wij als Wings of Support al heel vaak mee hebben samengewerkt. Deze
school verkeerde in een erbarmelijke staat. De bovenverdieping was reeds gesloten vanwege
instortingsgevaar en de steunpilaren begonnen ernstig te wijken.
Door Thaise bureaucratie heeft het lang geduurd om een akte van grondeigendom te bemachtigen
en aangezien dit een project is van ca.

30.000 hebben we ook gezocht naar externe sponsoren.

Niet zonder succes! Ongeveer de helft van dit bedrag kwam van externe sponsoren. Eindelijk kon
er in 2009 dan ook daadwerkelijk gestart worden met dit project en begin 2010 was dit project
gereed. Nu kunnen er weer 100 kinderen veilig naar school en hebben zij een betere kans op een
toekomst!

6.4 Overzicht projecten
Achterin dit jaarverslag staat een overzicht van alle projecten die Wings of Support uit heeft
gevoerd, verdeeld over de soorten projecten zoals vermeld in paragraaf 6.1, waarbij de eenmalige
projecten zijn gespecificeerd volgens het taartdiagram uit paragraaf 6.2. Er staat slechts beknopte
project informatie, voor uitgebreidere informatie over het project verwijzen we naar onze website
onder het kopje projecten.
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7. Toekomst

7.1 Toekomstvisie
Gedurende 2010 zal Wings of Support haar beleidsplan gaan herzien welke vanaf 2011
operationeel zal zijn. Hoewel het huidige beleidsplan nog tot en met 2011 loopt meent het bestuur
haar doelstellingen te moeten bijstellen. De algemene richting zal niet veranderen, wel zal het
geheel wat ambitieuzer worden opgesteld. Daarbij willen we enerzijds meer fondsen binnenhalen
zodat we op meer plaatsen in de wereld actief zijn en dus meer kinderen helpen. Anderzijds willen
we een kwalitatief beter product gaan leveren aan onze stakeholders.
Met de groei van het budget willen we het algemene kostenniveau van de stichting gelijk houden.
Het bestuur heeft als doelstelling maximaal 5% totale kosten te hebben ten opzichte van de baten
uit fondsenwerving. We blijven streven naar het zoveel mogelijk gesponsord krijgen van onze
faciliteiten.
Gedurende het komende jaar willen we ons wat meer gaan toeleggen op de effectiviteit van onze
projecten. Hiertoe zullen we met diverse partijen in contact gaan treden om de juiste modus daarin
te vinden. De effectiviteit wordt door onze donateurs als zeer belangrijk bestempeld en als
organisatie vinden wij het belangrijk om hier gehoor aan te geven.
Per 1 juli zal de huidige penningmeester zijn termijn niet verlengen. Het bestuur zal dus op zoek
gaan naar een nieuwe geschikte kandidaat die per 1 juli deze functie op zich zal nemen.
7.2 Jaarplan 2010
Vanwege de economische crisis houdt Wings of Support voor 2010 geen rekening met een groei
van het budget. Om die reden is de begroting voor 2010 zeer defensief opgesteld. Gedurende het
jaar 2010 zal het bestuur in overleg met de Raad van Toezicht evalueren of de inkomsten ten
opzichte van de begroting meevallen en of er zodoende meer geld beschikbaar is voor de
doelstelling. Voor 2010 stuurt de stichting op een exacte uitgave van de inkomsten, zodat de
reserves nagenoeg gelijk blijven. Zoals altijd blijft een bestuursdoelstelling om qua totale kosten
van de stichting niet boven de 5% te komen.
In totaal rekent Wings of Support met
aan reguliere projecten en

485.000 aan inkom sten. Daarvan wordt

345.000 besteed

116.000 voor lopende kosten projecten. In deze laatste categorie

betaalt Wings of Support (een deel van) de lopende kosten van een project, zoals bijvoorbeeld het
salaris van een leraar. Conform handboek projecten is het totaal budget voor lopende kosten
maximaal 25% van het totale budget beschikbaar voor doelstelling. Voor noodhulp en klussen is
5.000 gereserveerd.
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7.3 Begroting 2010 & Meerjarenbegroting

Begroting

Raming

Raming

2010

2011

2012

485.000

520.000

570.000

6.000

3.000

3.000

Totale baten

491.000

523.000

573.000

Project bestedingen

465.000

475.000

545.000

5.000

5.000

5.000

470.000

480.000

550.000

Bestedingen als % van baten

95,7%

91,7%

96,0%

Kosten fondswerving

9.000

10.000

11.000

1,9%

1,9%

1,9%

12.000

14.000

14.000

2,4%

2,7%

2,9%

21.000

24.000

25.000

4,3%

4,6%

4,4%

491.000

504.000

575.000

0

19.000

- 2.000

Baten uit fondswerving
Overige baten

Uitvoeringskosten
Besteding aan doelstelling

Als % baten uit fondswerving
Kosten beheer en administratie
Als % totale baten
Totale eigen kosten
Als % van totale baten
Totale Lasten
Resultaat
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8. Ondertekening bestuursverslag

Schiphol, 22 juni 2010
Dagelijks bestuur Wings of Support

Ernst Rensink

Patrick van Oudgaarden

Petros Linaras

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris
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Jaarrekening
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9. Balans per 31 december 2009
1.1 (na resultaatverwerking)
Toelichting

31- 12- 2009

31- 12- 2008

Activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende

4.1

activa
Liquide middelen

4.2

47.210

41.179

214.170

317.997

261.380

359.176

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve

4.3

20.000

20.000

Bestemmingsreserve

4.4

45.107

26.216

Overige reserve

4.5

138.307

249.389
203.414

295.605

Fondsen
Bestemmingsfondsen

4.6

26.289

25.847

Kortlopende schulden

4.7

31.677

37.724

261.380

359.176
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10. Staat van baten en lasten over 2009
Actueel

Begroting

Actueel

2009

2009

2008

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving

5.1

554.394

520.000

505.150

Baten uit acties van derden

5.2

4.045

0

16.899

Baten uitbeleggingen

5.3

11.021

8.000

10.499

569.460

528.000

532.548

5.4

642.309

605.000

510.508

5.5

8.274

8.000

4.765

5.6

10.626

15.000

10.398

Som der lasten

661.209

628.000

525.671

Resultaat

(91.749)

(100.000)

6.877

Continuïteitsreserve

0

0

(80.000)

Bestemmingsreserve

18.891

0

(28.784)

(111.082)

(100.000)

93.314

442

0

22.347

(91.749)

(100.000)

6.877

Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:

Overige reserves
Bestemmingsfondsen
Totaal
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11. Toelichting algemeen
Doelstelling
Het doel van de stichting is het verlenen van steun aan groeperingen, kinderen in het algemeen
en die in ontwikkelingslanden in het bijzonder, alsmede het bewerkstelligen van een duurzame
verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen in hun eigen woonomgeving, één en
ander uitdrukkelijk zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. De statutaire
vestigingsplaats van de stichting is Schiphol.

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Voor de jaarverslaggeving wordt de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen uit 2007
en Titel 9 boek 2 BW gehanteerd. De vergelijkende cijfers zijn zover mogelijk geherrubriceerd.

Waardering van activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
De waarderingen van de activa en de passiva, opbrengsten en kosten geschieden op basis van
historische kostprijzen.
Balanspost Reserves en Fondsen
Het is vast beleid van het bestuur dat alle reserves en fondsen dienen te worden besteed aan het
realiseren van het doel van de stichting zoals hierboven omschreven.
Continuïteitsreserve
Deze wordt aangehouden ter dekking van risico s op de korte term ijn en om zeker te stellen dat
Wings of Support in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De hoogte daarvan is
volgens CBF norm gemaximaliseerd op 1,5 maal de jaarlijks kosten voor eigen fondswerving en
beheer en administratie. Met deze reserve kunnen fluctuaties in de baten en lasten worden
opgevangen zodat de uitvoering van reeds goedgekeurde projecten kan worden afgerond.
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Bestemmingsreserve Kortlopende Projecten
In deze reserve worden opgenomen kortlopende projecten die per balans datum intern zijn
goedgekeurd maar waarvan de projectuitvoering nog moet aanvangen.
Bestemmingsreserve Langlopende Exploitatiekosten Projecten
Deze reserve wordt aangehouden ter financiering van langlopende projecten voor subsidiëring van
exploitatiekosten toezeggingen aan projectpartners. Het bedrag van de toezegging voor de jaren
na balansdatum wordt hierin gereserveerd en de uitgaven worden als kosten per boekjaar hieruit
genomen
Overige Reserve
Deze reserve dient als algemene reserve voor toekomstige projecten.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen worden aangehouden voor ontvangen donaties, giften en sponsoring
waarvoor de schenker een bijzonder (project- )bestemming heeft aangegeven maar waarvan op
balansdatum de middelen nog niet zijn besteed.
Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande
van historische kosten.
Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone
bedrijfsuitoefening voortvloeien.
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12. Toelichting op de balans per 31 december 2009

Vlottende activa
(4.1)

31- 12- 2009

31- 12- 2008

40.041

32.900

Te verrekenen project betalingen

3.495

0

Nog te ontvangen rente

3.674

8.279

47.210

41.179

2.366

112.219

ING Rekening- courant

46.810

5.454

ING Depositorekening

0

100.000

164.994

100.324

214.170

317.997

2009

2008

20.000

100.000

0

(80.000)

20.000

20.000

Saldo per 1 januari

26.216

55.000

Bij/Af: bestemming resultaat

18.891

(28.784)

Saldo 31 december

45.107

26.216

Kortlopende vorderingen
Toegezegde donaties en sponsoring

(4.2)

Liquide middelen
ING Rentemeerrekening

Fortis ASR spaarrekening

Passiva
Reserves en fondsen

(4.3)

Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
Bij/Af: bestemming resultaat
Saldo 31 december

(4.4)

Bestemmingsreserves
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2009

2008

4.033

0

(4.033)

0

Bij: projecten goedgekeurd in boekjaar

0

4.033

Saldo per 31 december

0

4.033

22.183

55.000

(15.183)

(51.556)

Bij: projecten goedgekeurd in boekjaar

38.107

18.739

Saldo per 31 december

45.107

22.183

Totaal saldo 31 december

45.107

26.216

(4.750)

(4.750)

(10.433)

(10.298)

MX- 015 FAI Quintana Roo lopende kosten, Mexico

0

(12.560)

GH- 031 UPCO Lopende kosten, Ghana

0

(23.948)

(15.183)

(51.556)

265

17.433

KE- 098 Naivasha ORRC lopende kosten, Kenia

17.100

0

KE- 109 Bushcamp 2010- 2011, Kenia

13.227

0

7.515

0

0

4.750

38.107

22.183

Goedgekeurde eenmalige projecten
Saldo per 1 januari
Af: bestedingen

Het saldo op 31- 12- 2008 betreft het project:
EG- 001 Anna Mawgood Daycare Centre, Egypt
Goedgekeurde exploitatie projecten
Saldo per 1 januari
Af: bestedingen

Bestedingen
TH- 021 HDF Reading program 08/09, Thailand
IN- 039V Crime Home Children, India

Projecten goedgekeurd in boekjaar
IN- 039V Vervolg lopende kosten Crime Home
Children, India

IN- 047 Saathi LK 2010- 2011, India
TH- 021 HDF Reading program 08/09, Thailand
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(4.5)

2008

249.389

156.075

(111.082)

93.314

138.307

249.389

25.847

3.500

442

22.347

26.289

25.847

4.952

3.500

0

1.452

4.952

4.952

15.795

0

Overige reserves
Saldo per 1 januari
Bij/Af: bestemming resultaat
Saldo 31 december

(4.6)

2009

Bestemmingsfondsen
Saldo per 1 januari
Bij/Af: bestemming resultaat
Saldo 31 december
Lotjeshuis
Saldo per 1 januari
Bij: donaties en giften
Saldo 31 december
Art Project (TH- 022)
Saldo per 1 januari
Bij: donaties en giften
Af: bestedingen
Saldo 31 december

0

22.648

(7.549)

(6.853)

8.246

15.795

5.100

0

0

5.100

Stichting Project (NA- 012)
Saldo per 1 januari
Bij: donaties en giften
Af: bestedingen
Saldo 31 december

(5.100)

0

0

5.100
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2009

2008

0

0

25.131

0

(12.040)

0

Saldo 31 december

13.091

0

Totaal saldo 31 december

26.289

25.847

31- 12- 2009

31- 12- 2008

Goedgekeurde projecten 2009

25.069

0

Goedgekeurde projecten 2008

0

32.847

6.608

4.877

31.677

37.724

Fonds Schoolgeld
Saldo per 1 januari
Bij: donaties en giften
Af: bestedingen

(4.7)

Kortlopende schulden

Overlopende passiva
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31- 12- 2009

31- 12- 2008

AL- 002 St. Hoop voor Albanië transportkosten

4.650

0

IN- 048 Hope Charitable Trust

5.652

0

KE- 105 Hanne Howard Fund sanitaire renovatie

1.809

0

KE- 115 Lembeni Primary School bouw 12 toiletten

3.267

0

KE- 117 Macheo Cows for Cash

4.356

0

RO- 034 ASIS Life Skillsfor disfavoured youngsters

2.350

0

UG- 029 Jack and Jill School materialen

2.985

0

25.069

0

BR- 025 O Sal de Terra, salaris kosten

0

2.372

CU- 002 Aids Prevention Program

0

3.103

GH- 030 Compassion Foundation for Humanity

0

1.000

IN- 044 Hope Charitable Trust

0

675

KE- 079 General Kago Renovatie toiletten

0

1.320

KE- 084 Macheo bouw greenhouses

0

7.875

kleding

0

2.500

PE- 007 Yachao Peru Cultureel Programma

0

4.327

UG- 024 Noah s Ark Toilet Gebouw bij school

0

9.675

0

32.847

5.000

1.000

Bankkosten

502

498

Diverse declaraties

275

3.373

Overige

831

6

6.608

4.877

Goedgekeurde projecten 2009

Goedgekeurde projecten 2008

NA- 011 Stichting Mai aankoop schoolspullen en

Overlopende passiva
Accountantskosten
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13. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2009

(5.1)

31- 12- 2009

31- 12- 2008

351.772

321.888

Baten uit eigen fondswerving
Periodieke bijdragen donateurs
Donaties en giften
Sponsoring bijdragen

83.956

86.912

118.666

96.350

554.394

505.150

In 2009 ontvangen donaties, giften en
sponsoringen voor door de gevers gespecificeerde
projecten die in of voor 2009 zijn aangevangen.
CN- 004 Nieuwe bedjes Home of Children's Hope China

3.133

EC- 001 Inventaris Infantil de Compassion - Equador

2.000

ET- 014 Schoolgeld Save Heaven - Ethiopie

2.025

IN- 044 The Hope Project - India

76

KE- 070 & KE- 090 Child Rescue Centre - Kenia

4.055

KE- 098 Lopende kosten NORRC - Kenia

6.000

KE- 103 Aankoop grond St. Pauls - Kenia

10.500

KE- 104 Schoolgeld Goodhope 2009 - Kenia

12.040

KE- 107 Bouw renovatie Boston Children's Centre Kenia

5.000

KE- 109 Bushcamp 2009 - Kenia

2.500

MX- 019 Fundacion Renacimiento- renovatie keuken
- Mexico
NA- 009 Boso Kosecha inrichting - Curacao

8.005
64

PE- 007 Bouw fase 2 Aynimundo Educational Center
- Peru

4.556

PH- 013 Uitbreiding Papayaschool - inventaris Filipijnen

8.255

PH- 014 Young Focus onderwijs materialen Filipijnen

430

PH- 022 Bouw Child Care Center Young Focus Filipijnen
SR- 038 Faya Lobi Creche - Suriname
UG- 020 Mother Nakijoba uitrusting - Oeganda

5.000
350
1.000

UG- 031 Bouw familiehuis Bulamu Children's Village
- Oeganda

10.000

Subtotaal

84.989
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Subtotaal

84.989

ZA- 081 Mfuleni Community Center dansles
materiaal - Zuid Afrika

930

ZA- 082 Sedimosang Day Care materialen - Zuid
Afrika

200

ZA- 083 Bus Dance for All Barrydale - Zuid Afrika

31.171

ZA- 086 Home of Hope verbouwing - Zuid Afrika

500

ZA- 100 Omheining en inrichten erf opvanghuis Zuid Afrika

7.190
124.980

In 2009 ontvangen donaties, giften en
sponsoringen voor door de gever gespecificeerde
projecten die per eind 2009 nog niet waren
aangevangen.
KE- 125 Schoolgeld Goodhope 2010 - Kenia

(5.2)

31- 12- 2009

31- 12- 2008

CITA - Change in the Air wisselgeld inzameling

1.330

3.114

Crew Lounge

1.000

1.000

Vlieg Open Golf Toernooi

1.715

2.160

0

10.625

4.045

16.899

11.021

10.499

Baten uit acties van derden

Dverse anderen

(5.3)

13.091

Baten uit beleggingen
Rente
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(5.4)

31- 12- 2009

31- 12- 2008

Eenmalige projecten

518.446

426.227

Lopende (operationele) kosten subsidies

103.101

76.533

15.508

0

Noodhulp

2.481

1.987

Klussen door WOS op bestemming

4.468

Besteed aan doelstelling: projectkosten

Schoolgeld

Vrijvallende project/ subsidie verplichtingen in
boekjaar ¹

(4.863)

2.934

639.141

507.681

655

0

2.513

2.827

3.168

2.827

642.309

510.508

112,8%

95,9%

Voor details over de in 2009 goedgekeurde
projecten verwijzen wij naar het bestuursverslag.
¹ Uit 2008: SR- 029. Uit 2009: KE- 102, KE- 109 en
PA- 001. De meesten vanwege lagere kosten, slechts
KE- 102 vanwege stopzetten project voor aanvang
werkzaamheden
Reis- en algemeen kosten buitenland
Bankkosten buitenland

Totaal bestedingen aan doelstelling projecten
Totaal besteed aan doelstelling / totaal van de
baten
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(5.5)

Kosten eigen fondsenwerving
Notariskosten (opstellen akten voor donateurs)
Portokosten

31- 12- 2009

31- 12- 2008

5.800

4.327

187

196

Promotie materiaal

72

575

Representatiekosten

65

393

115

72

1.954

115

Drukwerkkosten

81

370

Website kosten

0

500

Vrijval jubileumvoorziening

0

(1.783)

8.274

4.765

1,5%

0,9%

Registratiekosten

2.100

5.589

Verzekeringskosten

1.316

1.030

Bankkosten

2.095

1.839

Accountant

5.000

1.000

90

30

Kantoorbenodigdheden

0

45

Financiële administratie

0

138

Sociale evenementen kosten (intern WOS)

0

727

25

0

10.626

10.398

baten

1,9%

2,0%

Totaal van eigen kosten als % van totale baten

3,3%

2,8%

Reiskosten Nederland
Flying Blue kosten

Kosten eigen fondsenwerving als % van baten uit
eigen fondsenwerving
(5.6)

Kosten beheer en administratie

Vergaderkosten

Overige kosten

Kosten beheer en administratie als % van totale
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14. Overzicht lastenverdeling

Werving
Bestemming

Doelstelling

Beheer en

Totaal

Begroot

Totaal

administratie

2009

2009

2008

536.690

536.690

485.000

431.148

102.451

102.451

115.000

76.533

4.608

7.000

2.827

770

1.400

72

8.531

11.700

8.925

baten

Eigen
Lasten

Projecten

fondsenwerving

Project
afdrachten
Lopende
kosten
subsidies
Bankkosten
Reiskosten

2.513
655

2.095
115

Algemene
0

kosten

8.531

Communicatiekosten

2.359

2.359

2.900

1.839

Notariskosten

5.800

5.800

5.000

4.327

661.209

628.000

525.671

642.309

8.274

10.626

Pagina 36

Overige informatie
Behoudens vergoeding van kosten (m iddels declaraties) zijn aan de bestuurders als zodanig
geen vergoedingen toegekend.

Schiphol, 22 juni 2010
Dagelijks Bestuur Wings of Support

Ernst Rensink

Petros Linaras

Patrick van Oudgaarden

voorzitter

secretaris

penningmeester

Pagina 37

Accountantsverklaring

Aan het Bestuur van Stichting Wings of Support
Geacht Bestuur,
Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben de in dit verslag op pagina 23 tot en met 37 opgenomen jaarrekening 2009 van
Stichting Wings of Support te Soest bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de staat
van baten en lasten over 2009 met de toelichting gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving voor Fondsenwervende
Instellingen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand
houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die
onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht.
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en
zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle- informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant,
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico s van afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Pagina 38

In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem,
teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder
de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven
over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van
de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van
de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen
die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle- informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Wings of Support per 31 december 2009 en van het resultaat
over 2009, in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving voor Fondsenwervende
Instellingen.
Tevens melden wij dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar is met
de jaarrekening.
Nijkerk, 22 juni 2010
Al a Accountants B.V.
(origineel getekend door)
drs. A. van Norel RA
externe accountant
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I Projectenlijst

LOPENDE KOSTEN PROJECTEN
Project

Project naam

Aanvraag

Saathi Girls Project

Aanvraag voor de lopende kosten van

opvangcentru

het girls project voor de jaren 2009-

m

code
IN- 047

Soort

Instelling

Locatie

Saathi

Mumbai

onbekend

Hope Project

New Delhi

116

Naivasha, Kenia

20

FAI, Quintana Roo

Cancun

2000

12.539

kindertehuis

Bahay Aurora

Baras, Rizal

45

15.618

kindercrèche

Etafeni Daycare

Township

70

2.421

Centre

Nyanga, Kaapstad

instelling

Aantal

Begroting

kinderen
6.840

2010 en 2010- 2011.
IN- 048

The Hope Project

Lopende kosten en inventaris voor

school

Vocational Training beroepsopleiding.
KE- 098

10.688

Charitable Trust

NORCC lopende

In jan. 2008 begonnen met lopende

kosten

kosten te vergoeden. Dit had een

weeshuis

NORCC - Naivasha
Orphans Rescue &

geweldige uitwerking op de kinderen

Rehabilitation Centre

7.400

qua gezondheid, leren en plezier.
Prestaties zijn verbeterd. KLM arts
heeft kinderen gezien en gezond
bevonden. Ook andere sponsors
melden zich nu.
MX- 017

FAI Quintana Roo

Sponsoren van de lopende koste van 1 opvangcentru

2009

ludoteca voor het jaar 2009. Dit is een

m

vervolg op MX- 015.
PH- 021

Uitbreiding Bahay

Lopende kosten/salaris voor een bijna

Aurora

verdubbeling van het aantal op te
vangen kinderen. Tevens een
professionalisering wat ten goede zal
komen aan de kwaliteit van de opvang
van de kinderen en de continuïteit.

ZA- 092

Preschool lerares

Etafeni vraagt of we kunnen bijdragen
aan het salaris van R- grade teacher
Nokuphumla Matiwane voor 1 jaar.
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LOPENDE KOSTEN PROJECTEN
Project

Project naam

Aanvraag

Soort

code
GH- 031

Instelling

Locatie

anders

UPCO

Accra

opvangcentru

India Vision

New Delhi (Noida) 35

m

Foundation

school

Human Development Klong Toey,

instelling
UPCO 2008 - 2009 Het betreft LK voor o.a. aankoop

Aantal

Begroting

kinderen
310

23.948

materiaal voor handenarbeid,
voorlichting en school sponsoring en
salarissen.
IN- 039v

Crime Home

Dit is een vervolg op IN- 039.

Children
TH- 021

Reading Program

TH- 022

Developing Slum

Sponsoring leesmateriaal voor 3.900
kinderen.
Lopende kosten. Stichting ter

Children s Pot ential bevordering van leefomstandigheden
through Art

in de sloppenwijken van Bangkok.

Project naam

Aanvraag

Foundation

Bangkok

opvangcentru

Duang Prateep

Klong Thoei

m

Foundation

Bangkok

10.698

3.900

5.400

260

7.549

EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE BOUW & RENOVATIE
Project
code
GH- 035

Soort

Instelling

Locatie

instelling
OTC terrein

Het terrein voor het gebouw egaliseren kliniek

egaliseren en

en beschermen tegen erosie.

Aantal

Begroting

kinderen
OTC

Nsawam

65

7.810

Action for Children

Thika

80

3.000

Child Rescue Centre

Thika

30

1.359

weeshuis

St Paul's

Nairobi

68

5.335

weeshuis

Blessed Generation

Malindi

252

inrichten
KE- 074

Action for Children

Aankopen en verbouwen van een

opvangcentru

zeecontainer om een ruimte te creëren m

in conflict

voor een counseling room.
KE- 090
KE- 095

Bouw muur nieuw

Project uit 2008 met meerkosten voor Weeshuis

weeshuis

bouwwerkzaamheden

St. Paul Children

Opknappen waterverkooppunt,

Care Centre

aanpassen van de poort, aankopen van
bedden en matrassen.

KE- 096

Kantoorgebouw 3

Betalen 40% bouwkosten voor

weeshuizen

kantoorgebouw Blessed Generation.

Malindi
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10.000

EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE BOUW & RENOVATIE
Project

Project naam

Aanvraag

Umoja Primary

4 klaslokalen voorzien van betonnen

School

vloeren.

code
KE- 102

Soort

Instelling

Locatie

St. Macheo

Thika

410

3.495

Lenana Slum,

120

2.309

Matopeni, Nairobi 341

17.868

Kenia

64

14.852

Thika

250

3.267

Huruma, Nairobi

3000

3.342

instelling

Aantal

Begroting

kinderen

school

Nederland

KE- 105

Hanne Howard fund Sanitaire voorzieningen renoveren.

school

Hanne Howard Fund

KE- 107

Boston Children

Aanvraag bouw kindergarten,

school

Boston Children

Centre

groentetuin en lokale middelbare

Nairobi
Centre

school.
KE- 108

Mbara

Deze aanvraag is bedoeld voor het

Stichting Samen

bouwen van een slaapzaal voor 64

Succes

meisjes.
KE- 115

Iembeni Toilets

Het bouwen van 12 toiletten.

school

KE- 116

Finalizing 2

Afbouwen van 2 klaslokalen om ze in

school

classrooms

gebruik te kunnen nemen.

Iembeni Primary
School
Redeemed Gospel
Church Development
Program

KE- 120

Samburu

Aanleg van goten onder het dak van

school

Help A Child Africa

de school en aanleg van een

Ten noorden van

3.889

Isiolo

afwaterringssysteem naar watertanks
om te kunnen profiteren van de
verwachtte regenval. Tevens het
opknappen van het toilet.
MX- 019

Fundacion

Renovatie van de keuken: de vloer

opvangcentru

Fundacion

Renacimiento

egaliseren, wanden stucen, leidingen

m

Renacimiento

vervangen, kookapparatuur
vernieuwen, een uitgeefluik installeren
en tafels en stoelen aanschaffen.
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Mexico- City

80

15.841

EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE BOUW & RENOVATIE
Project

Project naam

Aanvraag

Pusat Penjagaan

Renovatie van de sanitaire

opvangcentru

voorzieningen van 1 pusat. Een pusat

m

code
MY- 003

Soort

Instelling

Locatie

PPKKCTM

Kuala Lumpur,

instelling

Aantal

Begroting

kinderen
128

2.929

33

3.002

Petaling Jaya

is een opvanghuis binnen het gehele
complex van het opvangcentrum.
PH- 015

Bahay Tuluyan

Watertank aanleggen.

kindertehuis

(Kibo Children's

Bahay Tuluyan

Manilla Victoria,

(Victoria)

Laguna

YFCC

Manilla

65

6.845
597

centre)
PH- 022
PH- 024

Child care Centre

Bouw en inrichting van een child care

opvangcentru

(Construction)

voor zwaar ondervoede kinderen.

m

Reparatie schade

Schade door lekkage aan het dak en

kindertehuis

Bahay Aurora

Baras

25

door lekkage en

constructie aan de kozijnen (door

termieten

termieten). Via de versnelde procedure

A.S.I.S.

Boekarest

123

kindercrèche

Faya Lobi

Paramaribo

50

school

Openbare Lagere

Paramaribo

430

om verdere vervolgschade te
voorkomen.
RO- 031

SR- 047

Social Counseling

Opknappen van het buiten terrein en

opvangcentru

and Assistance

verbeteren van het regenwaterafvoer

m

Center for Family

van het gebouw.

Vervolg renovatie 2 Aanleg regenkap (tegen inregenen

3.971

961

gezamenlijke ruimte) en beveiliging
hydrofoor.
SR- 051

Cleviaschool

Het opknappen van jongenstoiletten.
Schilderen en herstellen van deuren.

School Clevia

De wanden en vloeren betegelen.
Installatie van een nieuwe toiletpot en
3 urinoirs.
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2.452

EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE BOUW & RENOVATIE
Project

Project naam

Aanvraag

Cleviaschool

Het opknappen van de

code
SR- 054

Soort

Instelling

Locatie

Openbare Lagere

Paramaribo

instelling

Aantal

Begroting

kinderen

school

meisjestoiletten. Het plaatsen van 2

430

3.380

108

29.650

School Clevia

nieuwe toiletpotten. Het betegelen,
herstellen en schilderen van deuren,
wanden en vloeren.
TH- 016
UG- 026
UG- 028

Zone IX School

Complete herbouw en uitbreiding

Rebuild

schoolgebouw.

school

Human Development Bangkok
Foundation

Child Refuge

Schoolmeubilair, tent (om buiten les te kindercrèche

child refuge

International

kunnen geven) en stapelbedden.

international

Namutenga school

Bouwen klaslokaaltje.

school

Kampala

50

2.405

Holy Cross

Masulita sub-

150

2.997

Namutenga

county

Communicty
Orphanage Primary
School
UG- 031

Bulamu Childrens

Aan WoS het verzoek de kosten op

village

zich te nemen voor de bouw van een

weeshuis

Joseph Lubega

Wakiso district

168

13.287

school

Kikaaya Day &

Kikaaya Bulenga

400

2.560

Bloemfontein

20

2.961

van de familiehuizen waar 12 kinderen
en een verzorgster gaan wonen.
UG- 033

Veranda Kikaaya

Stoep en overkapping voor de

School

klaslokalen.

Verbouwing Pink

Ons Plek is een opvangplek kinderen

House

met AIDS. In de nieuwe woning is

Boarding Primary
School

ZA- 073

kindertehuis

Ons Plek / Pink
House

behoefte aan een verbouwing de
badkamer, het ombouwen huidige
'carport' tot nieuwe woonkamer; oude
woonkamer tot slaapvertrek. Tapijt
vervangen door tegelvloer voor
hygiëne.
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE BOUW & RENOVATIE
Project

Project naam

Aanvraag

Renovatie

Hulp bouwwerkzaamheden.

code
ZA- 085

Soort

ZA- 089
ZA- 094

Locatie

Mpho Community

Ivory Park,

instelling

Urban Life Center 2 Bouwmaterialen voor 2 nieuwe

Aantal

Begroting

kinderen

anders

Community Centre
ZA- 087

Instelling

Centre

Johannesburg

kindercrèche

Won Life

Fisantekraal,

Agapé Grabouw

Grabouw

10.202
120

3.090

130

7.744

nieuwe klaslokalen

klaslokalen.

bouw Lapa op

Bouw van een ontmoetingsruimte

opvangcentru

Kaapstad

kampeerterrein

(Lapa) op het kampeerterrein.

m

Nolufefe creche

Dak repareren en nieuw plafond. De

kindercrèche

SAEP

Philippi, Kaapstad 48

7.648

Dakreparatie en leidingwerk (toiletten), kindercrèche

SAEP

Philippi, Kaapstad 124

5.581

Bathandwa

Khayelitsha,

30

7.190

68

19.799

verzakking structureel renoveren.
Nieuw junglegym en keuken. Nieuwe
burglar bars.
ZA- 097

Ikamvalethu

plus wat extra bergruimte in keuken
en klaslokalen en elektra na laten
kijken i.v.m. met lekkages.
ZA- 100

Omheining en

Omheining van het nieuwe Bathandwa

opvangcentru

inrichten erf

opvanghuis en de inrichting van het

m

Bathandwa

terrein eromheen.

Kaapstad

Opvanghuis
ZA- 101

ELSO- Thlokomelo

Nieuwe container, renovatie andere

kindercrèche

CWD

containers, overkapping en vloer

Crossroads,
Kaapstad

speelplaats.
ZA- 107

Uitbreiding Home

Bouw consultatie- en wasruimte

opvangcentru

of Hope

Tullow House.

m

Home of Hope

opvanghuis
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Kaapstad

7

3.712

EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE GEZONDHEIDSZORG
Project

Project naam

Aanvraag

code
BR- 026

Instelling

Locatie

instelling
Vervolg jaarsalaris

Vervolg jaarsalaris psycholoog.

Psycholoog
IN- 042

Soort

Child Guidance

Inrichting voor klaslokalen,

Centre

orthopedische en ergotherapeutische

Aantal

Begroting

kinderen

opvangcentru

Recanto Sao

m

Francisco

school

Child Guidance

Extrema

60

12.508

Hyderabad

155

3.177

Kijabe

1043

3.324

Boekarest

40

1.600

Centre

hulpmiddelen t.b.v. gehandicapte
kinderen.
KE- 093

BethanyKids at

Verbetering van nazorg voor kinderen

Kijabe Hospital

met Spinibifida, Hydrocephalus en

ziekenhuis

Bethany Kids at
Kijabe Hospital

aanverwante beperkingen.
RO- 023

Healthy Teeth

Tandartsbezoek.

opvangcentru

Asociatia Valentina

m

Romania
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE INRICHTING
Project

Project naam

Aanvraag

code
CN- 004

Soort

Instelling

Home of Children's Nieuwe bedjes en beddengoed.

Aantal

Begroting

kinderen

kindertehuis

Hope International
EG- 001

Locatie

instelling
Home of Children's

Beijing

13

3.133

Cairo

30

4.033

Hope International

Ana Mawgood

Inrichting, apparatuur en

opvangcentru

Dorcas AID

Daycare Centre for

benodigdheden voor workshops t.b.v.

m

international

Mentally Disabled

verstandelijk beperkte kinderen/
jongeren.

ET- 011

Ahope

Keukeninrichting en - spullen.

weeshuis

Ahope Ethiopia

Addis Ababa

161

3.056

ET- 013

VSCE Library

Inrichten van de

kindertehuis

Voice for Street

Addis Ababa

30

2.949

bibliotheek/studieruimte (o.a. tafels,

Children Ethiopia

boeken, computers).
IN- 045
KE- 082

Rainbow Homes

Aanschaf van muziek instrumenten en

kindertehuis

Dil Se Campaign

Gurgaon, Delhi

65

2.809

Delhi - Ummeed

sport materiaal.

Joy Divine
Children's

Inrichting nieuwe eetzaal: 6 eettafels

opvangcentru

Joy Divine Children's

Nairobi

65

1.577

en 12 banken.

m

Organisation

Dagoretti early

Aanvraag voor o.a. Stapelbedden en

weeshuis

Dagoretti Early Child

Nairobi

43

3.080

child centre

schoolbanken.

Organisation
KE- 110

Education
Intervention
Programme

KE- 111

Herplaatsing

Vanwege ernstige problemen met de

kinderen

leiding van het weeshuis Stars for

weeshuis

Stars for Jesus

Nairobi

70

6.003

school

Adesa

Los Rosales,

183

3.434

180

8.255

Jesus/Morning Star assisteert WOS met
het herplaatsen van 70 kinderen.
PE- 006

El Colegio Adesa

Aanschaf kopieerapparaat.

Ancón
PH- 013

Uitbreiding

Inventaris voor nieuw schoolgebouw.

school

Papaya School

Papayaschool
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Payatas, Manilla

EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE INRICHTING
Project

Project naam

Aanvraag

Herstart

Eerste behoeften nadat een groot

kindertehuis na

gedeelte van de inventaris verloren is

watersnood ramp

gegaan. om te kunnen slapen en eten

code
PH- 028

Soort

Instelling

Locatie

instelling

Aantal

Begroting

kinderen

kindertehuis

Bahay Aurora

30

4.923

en hygiënisch te kunnen leven. Ziektes
zijn immers het grote gevaar in een
dergelijke situatie.
RO- 025

AVIVA Playground

Speeltoestellen voor medisch centrum. anders

AVIVA Association

Focsani

3.000

RO- 034

Life skills services

Gedeeltelijke vervanging van inventaris anders

A.S.I.S.

Boekarest

15

2.350

for disfavored

van 2 "social apartments".
kindertehuis

Baithul Amin

Paramaribo

12

6.718

weeshuis

Malaika kids

Mkuranga

200

3.026
900

youngsters
SR- 052

Baithul Amin

Het betegelen van de speelplaats,
speeltoestellen en zwemles voor de
jongens.

TZ- 016

Malaika kinderdorp Tafels en stoelen voor een weeshuis
Mkuranga

complex nabij Dar es Salaam.

Mkuranga

TZ- 018

Schoolbanken

Schoolbanken en tafeltjes en stoeltjes.

school

Anne in Afrika

Arusha

156

UG- 020

Mother Nakijoba

Meubels en keukengerei.

opvangcentru

Mother Nakijoba

Wandegeya,

18

1.306

m

Kampala

ZA- 079

Immanuels Haven

Zandbak met overkapping.

weeshuis

Immanuels haven

Gordon's Bay

12

961

ZA- 082

Sedimosang day

Tafeltjes en stoeltjes, vloerkleden,

kindercrèche

Tshwaranang

Ivory Park,

88

2.061

care and pre-

matrassen, beddengoed, opknappen

school

zandbak, een waterspeeltafel, boeken
26

10.069

Johannesburg

(kijk- en lees) en grote kast.
ZA- 086

Home of Hope

Verbouwing keuken en badkamer in

opvangcentru

opvanghuis.

m

Home of Hope

Tableview,
Kaapstad

Pagina 48

EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE INRICHTING
Project

Project naam

Aanvraag

Soort

nieuw interieur

Nieuw interieur voor nieuwe

opvangcentru

Bathandwa

Bathandwa huizen.

m

Aanschaf matrassen, dekens en

kindercrèche

code
ZA- 093

Instelling

Locatie

Bathandwa

Khayelitsha,

instelling

Aantal

Begroting

kinderen
30

2.562

Kaapstad

opvanghuizen
ZA- 096

San's Educare

SASDI Foundation

Mfuleni, Kaapstad 180

1.404

stoelen.

EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE KAMP
Project

Project naam

Aanvraag

code
EC- 002

Soort

Instelling

Locatie

Infantil de

Carmen Bajo,

Compassion

Quito

instelling
Quito Spring Camp Financiering voor het verblijf, eten,
2009

Aantal

Begroting

kinderen

school

benodigdheden voor een activiteiten

150

6.663

programma, van een 3 daags kamp
(29, 30 en 31 mei a.s.) voor de
kinderen uit Carmen Bajo (krottenwijk
in Quito) en voor 30 lokale
begeleiders.
KE- 109

Bushcamp

Bushcamp.

anders

Bushcamp

Lake Naivasha

120

5.470

PH- 018

Jungle Camp 2009

Zomerkamp.

anders

Student Center

Manilla

160

7.124

(Young Focus)
ZA- 084

Schoolkampen

Sponsoren van 10 kampen.

anders

St. James Educational Kaapstad

Manenberg 2009
ZA- 099

St Michael's
Children's Home

1250

14.000

Trust
Bijdrage traingskamp voor 14 meisjes.

opvangcentru

st. Michael Children's Plumstead,

m

Home
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Kaapstad

25

3.090

KLUSREIZEN
Project

Project naam

Aanvraag

code

Soort

Instelling

Locatie

instelling

KLUS- 001 Klusreis Kaapstad

Aantal

Begroting

kinderen

Kluskosten.

anders

CWD

Kaapstad

2.947

Zeven van de totaal twaalf ludoteca's

opvangcentru

FAI, Quintana Roo

Cancun

200

992

zijn toe aan een opknapbeurt m.b.t.

m
Immanuels haven

Kaapstad

24

529

Instelling

Locatie

Aantal

Virlanie Foundation

Manilla

72

500

kindertehuis

Bahay Aurora

Baras, Rizal

30

481

weeshuis

Mango Tree House

Quezon City

200

750

school

Papaya School

Payatas, Manilla

200

750

2009
MX- 018

Klusreis Cancun

schilderwerk aan de binnenkant.
ZA- 105

OCC klusreis 2009

Sponsoring voor verfmateriaal en

weeshuis

materiaal voor het aanleggen van de
moestuin.

NOODHULP
Project

Project naam

Aanvraag

Noodhulp Virlanie

Eerste levensbehoefte na typhoonramp opvangcentru

Outreach Program

voor Virlanie gezinnen Outreach

code
PH- 029

Soort
instelling

Begroting

kinderen

m

Program.
PH- 030

noodhulp

Noodhulp: rijst / drinkwater /
noodoplader cellphone

PH- 031

PH- 032

Noodhulp kinderen Noodhulp voor kinderen & gezinnen
& gezinnen omg.

omgeving Mango Tree House n.a.v.

Mango Tree House

Typhoon.

Noodhulp kinderen Noodhulp voor kinderen & gezinnen
& gezinnen omg.

omgeving Payatas School.

Papaya School
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE ONDERWIJSMATERIAAL
Project

Project naam

Aanvraag

code
BR- 028

Soort

Instelling

Locatie

instelling
Sitio Agar deel II

Aantal

Begroting

kinderen

Het vernieuwen van het

Sitio Agar, GRU

65

12.380

Mitungu

50

2.749

Mwelu Foundation

Nairobi

45

3.092

BJECC

Nairobi /

60

1.979

Nairobi

741

2.998

Arco Iris

Iquitos

40

4.857

Bangkok

30

10.268

computerlokaal en de aankoop van een
geluidsinstallatie, plastic stoelen en
tafels.
KE- 078

PHJC formation

Schooluniformen voor 50 kinderen.

weeshuis

Poor handmaids of

centers, project

jesus Christ, locatie

Kenia

congregatie
Duitsland

KE- 099

Mwelu Foundation

Computers.

opvangcentru
m

KE- 100

Beatini

Ondersteuning van het community

school

center.
KE- 118

St. Michael's

De kinderen van de secondary school

Dandorra
school

St. Michael's Holy

kunnen op dit moment geen praktijk

Unity Academy

examen doen omdat de nodige
materialen niet aanwezig zijn.
PE- 008

Arco Iris

Een tweede aanvraag voor

opvangcentru

schoolmaterialen voor komend

m

schooljaar, tevens een aanvraag voor
het opknappen van de verblijven van
de kinderen.
TH- 027

Providing Career

Het bekostigen van de aanschaf van

opvangcentru

Sikkha Asia

Opportunities and

industriële naaimachines en het geven

m

Foundation

a Better Future

van instructie in het gebruik van de
machines, engelse les en
computertraining.
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE ONDERWIJSMATERIAAL
Project

Project naam

Aanvraag

Soort

UG- 029

Jack and Jillschool.

Schoolmeubilair, lesmateriaal en

ZA- 081

Mfuleni

code

Instelling

Locatie

Hope for the Future

Namasuba Stage

186

2.985

Kaapstad

18

1.122

Locatie

Aantal

instelling

Aantal

Begroting

kinderen

school

schooluniformen.

organisation

Attributen voor danslessen.

anders

ma Afrika Tikkun

Communitycenter

Western Cape

EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE OVERIGE
Project

Project naam

Aanvraag

code
BR- 027

Soort

Instelling

instelling

Begroting

kinderen

Magic Care clowns- Vergoeding onkosten Magic Care

opvangcentru

Recanto Sao

Extrema, Sao

en

clowns- en goochelworkshop 2009.

m

Francisco

Paulo

60

3.147

Orquestra Infantil

Aanschaf van muziekinstrumenten en

school

Brothers Inmaculate

Ludovico Rutten

bijbehorende materialen.

Talca

31

2.751

Marurui

Het gaat om de aanschaf van een stuk

Community

grond. Als de grond is aangeschaft zal

Nairobi

62

2.073

Initiative

er een vervolgproject worden gestart

goochelworkshop
2009
CL- 001
KE- 097

Conception
kindercrèche

Marurui Community
Initiative

voor de bouw van een Nursery School.
KE- 103
KE- 117

St. Paul Children

Aankoop van een stuk grond voor het

Care Centre

verbouwen van groenten voor het huis.

Cows for Cash

Aankoop van een melkmachine, voer-

weeshuis

St Paul's

Karen, Nairobi

76

9.703

Kindertehuis

Macheo

Thika

2870

4.356

mix- machine en de bouw van stallen
waarmee koeien kunnen worden
gemolken, gevoederd en gehouden.
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE OVERIGE
Project

Project naam

Aanvraag

Boso Kosecha
vakantiefeest

Soort

Instelling

Locatie

Fundaschon Boso Kosecha biedt 2x per anders

Fundaschon Boso

Curaçao

20

1.682

week naschoolse opvang voor

Kosecha

Arraiján, Panama

160

3.004

Kampala

370

30.000

Kibiri, Uganda

40

Locatie

Aantal

code
NA- 014

instelling

Aantal

Begroting

kinderen

kinderen uit kansarme één ouder
gezinnen. Projectaanvraag betreft
sponsoring 6- daags vakantiefeest voor
20 kinderen, incl. 1 overnachting,
maaltijden en bushuur.
PA- 001

Hogar San José de

Aankoop van zaad en het verbouwen

opvangcentru

Hogar San José de

Malambo

van een eigen stuk grond (1 hectare)

m

Malambo

om in eigen produktie te voorzien en
de kinderen landbouw aan te leren .
UG- 027

Een Eigen School

UG- 037

Educational

Financiering van een deel van de grond school

Makula Foundation

voor de nieuwe school.

School

Sponsoring educatief schoolreisje.

school

Kibiri School for the

Schooltrip

245

Needy

SCHOOLGELD
Project

Project naam

Aanvraag

code
ET- 014
KE- 104

Soort

Instelling

instelling
Schoolproject,

Schoolgeld, schooluniformen en

2009/2010

schoolmateriaal voor 45 kinderen.

Goodhope

Schoolgeld voor de 87 kinderen van

schoolgeld

het outreach programma van

anders

Begroting

kinderen
Save Heaven

Addis Ababa

45

3.468

Nairobi

87

12.040

Association
weeshuis

Good Hope

Goodhope.
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE TRANSPORT
Project

Project naam

Aanvraag

code
AL- 002

Soort

Instelling

Locatie

instelling

Aantal

Begroting

kinderen

Foundation Hope

Sponsoring voor huur trailer, benzine,

Stichting Hoop voor

for Albania

ferry en tol om de hulptransporten

Albanie

N.v.t.

4.650

naar Albanie te steunen.
KE- 106

Cycling out of

Arme gezinnen die kinderen hebben

Poverty

die verder dan 10 km van school

anders Cycling out of

Kisumu

37

3.049

68

8.455

22

5.100

Kaapstad

42

14.781

Khayelitsha,

100

12.329

Poverty

wonen kunnen een fiets op afbetaling
kopen (micro krediet fiets). Met deze
fiets gaan de kinderen naar school
daarnaast mag de fiets voor allerlei
activiteiten worden ingezet.
KE- 112

WWN pick- up

Aanschaf pick- up.

weeshuis Watoto Wenye Nguvu Thika
Int. Orphan Care

NA- 012

Stichting Project

Bijdrage van 5100 euro voor een bus.

bijdrage bus
ZA- 095

Immanuels Haven

opvangcentru Stichting Project
m

Nieuwe autobus voor het transport van

weeshuis Immanuels haven

Kralendijk,
Bonaire

de kinderen.
ZA- 098

'Bakkie' voor

Homestead t een betrouwbare auto

vervoer

voor het vervoer van jongeren. De auto

opvangcentru Homestead
m

die ze nu 12 jaar hebben is nodig aan
vervanging toe.
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