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Bestuursverslag 2015 

Doel 

De doelstelling van de Stichting betreft het ondersteunen van het “Children's Fund of  Malawi” in 
Malawi,  dat zich bezig houdt  met het welzijn van (wees)kinderen in Malawi in het gebied rondom 
Mulanje/Luchenza , in de breedste zin van het woord.  

Oprichting 

De Stichting is opgericht op 10 februari 2009. 

Aanleiding tot oprichting Stichting 

De Stichting  “The Children’s Fund of Malawi ” Nederland” is in 2009 opgericht ter ondersteuning van 
de gelijknamige Stichting in Malawi, die werd opgericht in 1992.  Alle gelden die gestort worden op 
de rekening van de Stichting in Nederland  komen ten goede aan de projecten van het Children’s 
Fund of Malawi, in Malawi.  

Activiteiten in 2015 

Op  15 januari 2015 krijgen we een noodkreet uit Malawi. In grote delen van Malawi zijn rivieren 
buiten hun oevers getreden vanwege buitengewone langdurige regens,  ook in de omgeving van 
Luchenza. In de dorpen rondom Green Malata verliezen 56 gezinnen hun woning en vele maisvelden 
worden verwoest. Ook Green Malata heeft te lijden van de watersnood. De afvoer van de toiletten is 
niet diep genoeg gegraven en ook de ligging van het nabij gelegen land is zo, dat het water het 
terrein binnenstroomt. Door snelle actie van het bestuur in Malawi met chairman Margriet Sacranie  
richting enkele Malawi vrienden en donoren kunnen  we op 20 februari 2015  € 20.191,50 naar 
Malawi overmaken. We zijn trots op de oudere kinderen van het  Chiuta weeshuis die zich 
bijvoorbeeld hebben ingezet om o.a.  “emergency shelters” = noodwoninkjes te bouwen voor de 
gedupeerde dorpsgenoten.   

Het C.E.T.V. Green Malata: the Children’s Entrepreneurial Training Village 

Na de officiële opening van Green Malata op 22 november 2014, staat 2015 in het teken van de 
uitvoering van alle plannen.  Naast de tijdelijke manager is besloten om een “junior management” op 
te zetten met de eigen ervaren, jonge mensen:  twee jongens en twee meisjes die hun middelbare 
schooltijd (incl. diploma)  achter de rug hebben. Ook de weeskinderen met een diploma van de DAPP 
vakschool krijgen een werkplek op het CETV. Er zijn al een groot aantal jonge mensen als mini-
entrepreneurs in de omliggende dorpen aan het werk: 

4 “hairdressing salons”  

3 “tailoring shops” 

3  “carpentry shops” 

2 “bakkerijen” 

2 welding & fabrication 

1 “farm” 
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Goed management in het Children’s Entrepreneurial Trainings dorp is de volgende zorg en het 
werken aan een inkomen om te kunnen blijven draaien. Met hulp van consultant/coach uit 
Nederland, Annemarie Broenland, en met advies van Entrepreneurial consultant Frank Mkhumba 
maken we de eerste stappen op weg naar een goed functionerend ondernemersdorp.Voor  C.E.T.V. 
Green Malata  krijgen we in 2015 ondersteuning van o.a. Stichting Virtutis, Rotary 
Zeist/International, ASML , Stichting  ZIJN,  Stichting Vrienden voor Afrika, Nic Maesschool 
(Amsterdam), Stichting Harrie van den Brekel, Held Groep, Trein 08.28, Burger Wees Huis Zutphen, 
Van Veenendaal-Bot Stichting  en vele anderen.  Een achttal leden van de Rotaryclub  Zeist 
ondernemen  in  oktober  2015 de reis naar Malawi om met eigen ogen te zien hoe hun 
fondsenwerving wordt besteed (o.a. de kosten voor starterpacks om jonge ondernemers te 
ondersteunen bij de start van hun bedrijfje).  De voorzitter van Children’s Fund Malawi, Margriet 
Sacranie-Simons, wordt tijdens die gelegenheid geëerd met de Paul Harris Fellow award. 

Nieuwe ontwikkelingen zijn: 

a) De  Engelse organisatie “ Learn Appeal”  ondersteunt het opzetten van een E-learning 
programma om met name de kwaliteit van de trainers te kunnen verbeteren (op alle 
trainings instituten in Malawi!) voor alle soorten opleidingen;  

b) Productie van “income generating artikelen”  moet verbeterd worden. Naast de trainingen 
heeft elke trainings unit inmiddels  een vaste basisgroep jongeren om kwaliteit en kwantiteit 
te garanderen;  

c) In januari 2016 zal begonnen worden aan het produceren van wasbaar maandverband onder 
het motto: “Keep the Girl  Child at School - every day”;   

d) We gaan op zoek naar vrijwilligers uit Nederland of Engeland die voor korte tijd kunnen 
assisteren en corrigeren  bij de kwaliteitscontrole en training  (voor de “carpentry, tailoring, 
welding units”),  voor de ontwikkeling van biogas productie en voor de ontwikkeling van het 
gebruik van “Outernet” en Internet faciliteiten voor de omliggende scholen binnen Green 
Malata;   

e) Verhuur van “solar”  batterijen (project van de schotse regering). Het is onze uitdaging om 
“Licht voor Velen” in het hele gebied  waar te maken;  

f) Door middel van biogas productie gas te kunnen leveren aan dorpelingen om zo het kappen 
van hout tegen te gaan. 

Schoolfonds 

Dankzij de trouwe steun van donoren “Pincvision” en “Chiuta Projects”  krijgt een groot aantal 
leerlingen een opleiding aan diverse scholen. De kosten van de schoolopleidingen voor weeskinderen 
(= op boardingschools) is een grote zorg. Alle scholen hebben hun “schoolfees” meer dan 
verdubbeld. De kinderen met de beste schoolresultaten gaan in 2015 van de  Chisapi school  naar de 
Astepi school in Luchenza.  De achterstand, opgelopen op de Chisapi school is te groot om boven-
gemiddeld te slagen  en zodoende een beurs te krijgen voor een vervolgstudie. Gedurende de lange 
vakantie periode leren ze papier maken waarvan zij fraaie kaarten (voor de verkoop) hebben 
ontworpen, versierd met “village scenes” , met gebruik van veertjes en bast van de bananen palm 
evenals olifanten drollen. Om hen nog een kans te geven met betere punten te slagen mogen ze het 
jaar overdoen met zelfstudie  waarvoor  studie materiaal is aangeschaft.  In de vakantie en 
weekenden krijgen ze bijles van onderwijzers uit de buurt. Van deze meisjes en jongens wordt 
verwacht dat ze bijdragen in het onderhoud van het weeshuis zoals in de huishouding  en bij het 
werken in de groente tuinen. In juni mogen ze als externe kandidaten het examen overdoen in de 
hoop dat de resultaten goed genoeg zijn voor een eventuele vervolgopleiding.  
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Bestuur 

Het bestuur van The Children’s Fund of Malawi komt in 2015 een paar keer bijeen en staat daarnaast 
regelmatig met elkaar in contact per email of telefoon. De bestuurssamenstelling is ongewijzigd. 
Bestuurslid Dr. Jan Petit bezoekt Malawi enkele keren per jaar en blijft zodoende op de hoogte van 
de lokale ontwikkelingen van de Children’s Fund projecten. 

Vooruitblik activiteiten voor 2016 

De fondsenwerving is in  2016 gericht op voorlopig nog kunnen aanbieden van management en 
training;  duidelijke richtlijnen en leiding door trainers in vakbekwaamheid en ondernemerschap in 
het C.E.T.V.;  de aanschaf van gereedschap en werkmaterialen;  het faciliteren bij de opzet van de 
bedrijfjes van de kleine ondernemers met “starterpacks” en “micro-loans” .  

Het is de wens van Children’s Fund Malawi om de productie van de “leer-bedrijfjes” binnen Green 
Malata op een hoger niveau te brengen waarna verkoop via Internet binnen Malawi en marketing in 
toeristen publicaties van start kan gaan. Uitbreidingen van de Agricultural unit d.m.v.  het fabriceren 
van “natural yoghurt” en het drogen van groenten en fruit alsmede productie van biogas staan op 
het programma. 

Samenwerking  met de Chiefs in de omliggende dorpen bij e.g.  noodtoestanden (overstroming in 
2015) en bij hongersnood, de reparatie van defecte waterpompen en “tree planting activities”  
worden door het CETV gestimuleerd. Er is extra aandacht voor “grannies” oude wezen en jonge 
wezen.  Een goede verstandhouding met de communiteit heeft een direct gevolg voor steun aan de 
jonge “entrepreneurs”. 

Meer dan twintig kinderen van het Chiuta weeshuis zijn nog op “boardingschools”. Oude en nieuwe 
donateurs  worden voor ondersteuning benaderd. 

Fiscaal 

Op grond van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 is Stichting The Children's Fund  of Malawi 
aangemerkt  als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Door de kwalificatie  als ANBI geldt er een algehele vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor 
ontvangen schenkingen, legaten en erfstellingen. 

Voor de schenker zijn, door de kwalificatie  als ANBI, de aan The Children's Fund of Malawi gedane 
schenkingen fiscaal aftrekbaar op grond van artikel 6.32 e.v. Wet IB 2001 of artikel 16 Wet VPB 1969. 

Den Haag, 3 mei 2016  

 

Het bestuur per 31/12/2015:  

J.C.M. Schönfeld, voorzitter 

A.G. Stutterheim-Robers, secretaris/penningmeester  

J. J. Petit, bestuurslid 
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BALANS 

31 december 31 december

2015 2014

(in euro's)

ACTIVA

Vlottende activa
Liquide middelen 1 19.165 26.804

19.165 26.804

Totaal activa 19.165 26.804

PASSIVA

Vermogen
Overige reserves 2 866 2.278
Bestemmingsreserve 2 18.299 24.526

19.165 26.804

Totaal passiva 19.165 26.804
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015 2014

(in euro's)

Baten
Giften en donaties 3 131.726 118.887
Financiële baten 4 156 781
Som der baten 131.882 119.668

Lasten
Besteed aan doelstellingen 5 137.953 121.628
Overige kosten 6 1.568 126

Som der lasten 139.521 121.754

Exploitatieresultaat -7.639 -2.086

Resultaatbestemming
Ten gunste van de reserve -1.412 655
Ten gunste van de bestemmingsreserve -6.227 -2.741

Saldo -7.639 -2.086
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMENE TOELICHTING

Doelstelling
De doelstelling van de stichting betreft het ondersteunen van Children's Fund in Malawi dat zich belast
met het welzijn van de kinderen in Malawi, op medisch zowel als educatief vlak met extra aandacht aan
de slachtoffers van de HIV Aids Epidemie.

De stichting is opgericht op 10 februari 2009. 

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.

Personeel
Gedurende 2015 was bij de stichting geen personeel in dienst. De bestuurders hebben geen
vacatiegelden of onkosten vergoedingen gedurende het jaar 2015 ontvangen.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek
van voorzieningen voor oninbaarheid.

Overige reserves
De overige reserves worden gevormd door het doneren c.q. onttrekken van de onder- respectievelijk
overbesteding  ten opzichte van de financiële ruimte.
De overige reserves zijn vrij uitkeerbaar voor de doelen van de stichting.

Bestemmingsreserve
Deze reserve is opgebouwd voor het financieren van activiteiten voor een negental projecten waaronder:
Het Schoolfonds, Chiuta Home, Chiuta Village, Bomen en Gowelo's.
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RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als enerzijds het verschil  tussen de opbrengstwaarde van de
ontvangen donaties en anderzijds de kosten en andere lasten over het jaar. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben of zijn toegezegd.

Fiscaal
Op grond van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 is Stichting The Children's Fund Of Malawi
gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door de rangschikking als ANBI geldt er een
algehele vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor ontvangen schenkingen, legaten en erfstellingen.
Voor de schenker zijn, door de rangschikking als ANBI, de aan Stichting The Children's Fund Of Malawi
gedane schenkingen fiscaal aftrekbaar op grond van artikel 6.32 e.v. Wet IB 2001 of artikel 16 Wet VPB
1969.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Liquide middelen

De samenstelling is als volgt:
31 december 31 december

2015 2014

(in euro's)

Rabobank B.A., rekening-courant 18.316 10.111
Rabobank B.A., spaarrekening 849 16.693

19.165 26.804

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

Vermogen

2. Reserves

De samenstelling is als volgt:
Overige Bestemmings-

reserves reserve Totaal

(in euro's)

Stand per 1 januari 2.278 24.526 28.890
Toevoeging ontvangen donaties 0 131.726 131.726
Onttrekking aan de bestemmingsreserve toewijsbare uitgaven 0 -137.953 -137.953
Resultaat boekjaar -1.412 0 -1.412
Stand eind boekjaar 866 18.299 21.251

Voor een specificatie van de bestemmingsreserve verwijzen wij naar de bijlage op pagina 7.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015 2014

(in euro's)

3. Giften en donaties
Giften en donaties 131.726 118.887

131.726 118.887

4. Financiële baten 
Rente opbrengsten 156 781

156 781

2015 2014

(in euro's)

5. Besteed aan doelstellingen
Besteed aan project Chiuta Village 0 13.208
Besteed aan project School 6.000 21.300
Besteed aan project Chiuta home 10.722 6.280
Besteed aan project Gowelo 2.400 5.000
Besteed aan project Village Training 91.084 64.364
Besteed aan project Watersnood 27.747 0
Besteed aan diversen projecten 0 11.476

137.953 121.628

6. Overige kosten
Algemene kosten 1.430 33
Bankkosten 138 93

1.568 126

Den Haag, 3 mei 2016

Het bestuur:

J.C.M. Schönfeld, voorzitter ………………………
A.G. Stutterheim-Robers, secretaris-penningmeester ………………………
J.J. Petit, bestuurslid ………………………
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Mutatie bestemmingsreserve 2015

Saldo ontvangen onttrekking herstemming Saldo
1 januari donaties besteding reserve 31 december

(in euro's)

Overzicht projecten

Project Chiuta Village 5.862 0 0 -5.000 862
Project Gowelo 4.247 0 2.400 0 1.847
Project Chiuta home 8.905 2.354 10.722 0 537
Project Bomen 1.500 0 0 0 1.500
Project Granny 560 0 0 0 560
Project Village Training 636 95.625 91.084 7.500 12.677
Project School 2.500 6.000 6.000 -2.500 0
Project Watersnood 0 27.747 27.747 0 0
Diversen projecten 316 0 0 0 316

24.526 131.726 137.953 0 18.299

Op de bestuursvergadering van 3 mei 2016 is besloten om de gelden van de projecten Chiuta
Village, groot € 5.000, en School, groot € 2.500, aan te wenden voor het project Village Training.
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