Jaarverslag 2013 van stichting Dufashanye

Dit jaarverslag is opgesteld door de voorzitter, secretaris en penningmeester van stichting
Dufashanye, februari 2014
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Voorwoord
Dit jaar stond volledig in het kader van het oprichten van een nieuwe project in Burundi. Met als
doelgroep jongeren met een verstandelijke beperking. Mede gerealiseerd door een groep mensen,
die onder de vlag van onze stichting naar Burundi reizen (medio 2014).
Word geïnspireerd door dit jaarverslag. Lees hoe onze doelen van 2013 zijn behaald en welke
projecten wij hebben gesteund. Benieuwd hoe wij dit hebben bereikend? Lees dan welke activiteiten
wij hebben uitgevoerd en kijk eens naar de financiële verantwoording.
Onze missie: “Hulpbehoevende Burundese mensen een beter toekomst perspectief bieden”.
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Algemene informatie
Informatie over stichting Dufashanye
Stichting Dufashanye is opgericht in maart 2004. Stichting Dufashanye staat geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel Noord West Holland onder het nummer 37111639. Het bestuur bestaat uit
vijf bestuursleden, ondersteund door “Vrienden van de Stichting”, allen zetten zich belangeloos in
voor weduwen, wezen en jongeren in Burundi.
De bestuursleden hebben een eigen taak binnen het bestuur. Het bestuur heeft in 2013 zeven keer
vergaderd.
Stichting Dufashanye werkt vanuit de visie dat:
a. Burundese mensen het beste weten wat goed is voor hun land, hun mensen, hun samenleving;
b. We willen zo volledig mogelijk aansluiten op de “unieke” persoon door naar de mogelijkheden te
kijken en de beste capaciteiten uit deze persoon te halen;
c. Mensen in Nederland geheel op basis van vrijwilligheid en zonder enig winstbejag bijdragen aan
projecten in Burundi en Nederland. Slechts geringe onkosten van de bestuursleden worden
vergoed;
d. Mensen in Nederland middelen bieden, zodat Burundese mensen hun kennis en kunde kunnen
ontplooien;
e. Door wederzijds contact en begrip de levenskwaliteit in Burundi en Nederland kan verbeteren en
dat men kan leren van de cultuur en ervaring van elkaar.
Stichting Dufashanye werkt voor het schoolkinderen project samen met het bestuur van de ’Eglise
Evangelique de l’Afrique Centrale (verder genoemd als de E.E.A.C.). Dit is een kerkelijke
overkoepelende organisatie in Burundi. De projecten van de E.E.A.C. richten zich onder andere op
(wees)kinderen. Deze projecten bevinden zich in verschillende provincies en steden van Burundi,
onder andere in de hoofdstad Bujumbura, Rweza, Bwiza, Gatumba, Ruziba en in de provincie Ngozi.
Bij het project Family Based Rehabilitation werkt onze stichting samen met het bestuur van
Association Raphael au Burundi. De projecten van A.R.B richten zich op jongeren met een
verstandelijke beperking. De A.R.B. richt zich op de provincie Bubanza.
Doelen 2013 van stichting Dufashanye
1. Het Schoolkinderenproject wordt afgebouwd, de bestaande groep wordt gesponsord totdat
zij de school verlaten.
2. In 2013 wordt een nieuwe reisgroep opgestart, welke in 2014 naar Burundi reist.
3. De reisgroep en het stichtingsbestuur werven de benodigde financiële middelen om het
combinatiehuis te realiseren.
4. In 2013 wordt het project combinatiehuis verder vormgegeven en start de bouw van het
huis.
5. In augustus 2013 ontvangen wij zowel de verhalende als financiële verslagen over het
schooljaar 2012/2013 vanuit de EEAC.
6. Stichting Dufashanye blijft zich zichtbaar houden doormiddel van PR en activiteiten, onder
andere door het aanvullen van de nieuwe website.
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Evaluatie van de gestelde doelen van stichting Dufashanye
Hieronder vindt u de evaluatie van de gestelde doelen voor 2013. Samen met een weergave van de
uitgevoerde activiteiten om deze doelen te bereiken.
Het Schoolkinderenproject wordt afgebouwd, de bestaande groep wordt gesponsord totdat zij de
school verlaten.
Dit doel is behaald. 85 kinderen hebben het basisonderwijs gevolgd in het schooljaar 2012/ 2013,
door onze steun. Deze groep kinderen helpen wij al sinds de opstart van het schoolkinderenproject in
2014. Hun leeftijden variëren van 8 tot 15 jaar. De E.E.A.C. verstrekte de benodigde uniformen,
schooltassen, schriften, pennen, zeep en schoenen. De kinderen gaan op vijf verschillende gebieden
in Burundi naar school, namelijk Bwiza, Kanyosha, Gatumba, Rukaramu en Gisovu.
De kinderen die wij helpen zijn ons zeer dankbaar. Hieronder twee ervaringen van kinderen, die met
onze hulp het basisonderwijs kunnen volgen.
Het verhaal van Esther Malia
Esther Malia is 16 years old. She is in class 6 in, one of the elementary schools in Bujumbura. She lives
only with her grand-mother, Mrs Agnes Manabudi in 1st Nyakabiga, 4th Avenue, No 4.
Her father abandoned her with her mother while she was only 6 months old. She was reared by her
elderly grand-mother since her mother also left her to go back to the Democratic Republic of Congo
where she originated. Esther Malia will clear primary school in July of this year to enter secondary
school in September. She testifies that given the life condition she grew up in, were it not the
support from Stichting DUFASHANYE that upheld her from class 1 to date, she would not have gone
to school at all.
She is now thankful of the support she received all those years in terms of school fees, school
material, uniform and shoes. Her request is that the program may not only continue but also be
extended to other children living in unfavorable conditions like her. Her dream is to be become a
medical doctor to be able to help other people. She also wishes that the program may support her as
she moves from Primary School to Secondary School because her aging grandmother would not be
able alone to ensure her education at that level.
Het verhaal van Esther Malia
Marie Rachel Bushiri is another child sponsored by the Stichting DUFASHANYE's School Children
Project. She is 13 years old, the 5th child of Moise Bushiri and Daphrose Kimbugu. She is in class 5 in
one of the elementary schools in Bujumbura. She lives with her parents in one of Bujumbura's
neighborhood, Bwiza, 2nd Avenue, No 4. Besides raising a large family, her father does not have a
stable, rewarding work. He does menial jobs like painting, masonry, or carpentry. It would then be
very hard for Marie Rachel Bushiri to go to school if she were not supported by Dufashanye through
the School Children Project. Marie Rachel Bushiri is very hopeful of great future as she sails toward
the end of Primary school education. She is more than greateful for the sponsorship she received
from the project for the past five years. Next year she will be in her final Primary School class. She
dreams to be a University Professor one day. She loves playing with other children in her free time
and to sing in children's choir on Sundays.
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In 2013 wordt een nieuwe reisgroep opgestart, welke in 2014 naar Burundi reist.
In 2013 zijn er meerdere persberichten verstuurd met een oproep om in 2014 mee te gaan naar
Burundi en om fondsen te werven voor jongeren met een verstandelijke beperking.
Het persbericht is verspreid onder weekbladen, facebook, flyer actie, mond op mond reclame,
kerstkaarten versturen naar huidige sponsors en het eigen netwerk van de bestuursleden.
Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met nieuwe reisgroep leden. De groep bestaat
momenteel uit 7 mensen die mee op reis willen en nog 4 mensen die meehelpen bij de
voorbereidingen en fondsenwerving in Nederland.
De reisgroep en het stichtingsbestuur werven de benodigde financiële middelen om het
combinatiehuis te realiseren.
Een klein bedrag is bijeengebracht door verschillende acties. De reisgroeps- en bestuursleden
verrichte hand- en spandiensten op de markt van Kinderopvang Berend Botje, tijdens Spellendag en
de Sinterklaas intocht in Hoorn. Ook verhuurde wij ons als Zwarte Piet. De voornaamste tijd is
besteed aan het voorbereiden van fondsenwervingsactiviteiten in 2014. De grootste inspanning van
het bestuur is verricht om de subsidieaanvraag voor de Wilde Ganzen op te stellen.
In 2013 wordt het project combinatiehuis verder vormgegeven en start de bouw van het huis.
Twee bestuursleden volgde het traject van Intent voor het opstarten van een onderneming in het
buitenland. Specifiek de trainingen “Oriëntatie op ondernemerschap” en de driedaagse cursus
“Uitwerken van een ondernemingsplan”.
Naast het traject van Intent volgen de bestuursleden een ondernemingscursus via het NHA.
Tijdens de trainingen van Intent werd duidelijk dat het combinatiehuis uit meerdere onderdelen
bestaat: runnen van een winstgevende onderneming, bevorderen van het toerisme en natuurlijk de
zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking. Om deze onderdelen in een keer te
verwezenlijken is een brug te ver. Ons doel is: “Jongeren met een verstandelijke beperking helpen
om zelfstandig te kunnen leven.” Om dit doel sneller te behalen, is gekozen voor het opstarten van
ambulante begeleiding en een activiteitencentrum, genaamd het Family Based Rehabilitation project.
Meer informatie over het Family Based Rehabilitation project vindt u op onze website pagina
“Jongeren met een verstandelijke beperking”.
In augustus 2013 ontvangen wij zowel de verhalende als financiële verslagen over het schooljaar
2012/2013 vanuit de EEAC.
Dit doel is behaald. In augustus 2013 ontvingen wij de verhalende en financiële verslagen van de
E.E.A.C. Hierin is helder beschreven hoe de ontvangen gelden zijn besteed en hoe het met de
schoolkinderen gaat.
Stichting Dufashanye blijft zich zichtbaar houden doormiddel van PR en activiteiten, onder andere
door het aanvullen van de nieuwe website.
De website wordt regelmatig onderhouden en in 2013 is daar een Facebook pagina bijgekomen:
Dufashanye. 500 flyers zijn verspreid en ons persbericht is naar 10 tallen kranten en weekbladen
verzonden. Ook verstuurden wij 120 kerstkaarten met daarbij een nieuwsbrief en een flyer. Deze PR
activiteiten richtten zich vooral op de reisgroep en het Family Based Rehabilitation project.
Daarnaast promoten wij Dufashanye tijdens de werkzaamheden voor Kinderopvang Berend Botje,
zoals tijdens de intocht van Sinterklaas in Hoorn.
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Doelen van stichting Dufashanye 2014
1. Het Schoolkinderenproject wordt afgebouwd. De bestaande groep wordt gesponsord,
totdat zij de school verlaten.
2. De reisgroep - opgestart in 2013 - gaat gedurende 3 weken op reis naar Burundi.
3. Het project Family Based Rehabilitation in Burundi wordt gerealiseerd.
4. De reisgroep en het stichtingsbestuur werven de benodigde financiële middelen om
het centrum voor Family Based Rehabilitation te bouwen en in te richten.
5. Wij ontvangen in augustus de verhalende en financiële verslagen over het schooljaar
2013/2014 vanuit de EEAC.
6. Stichting Dufashanye blijft de publiciteit opzoeken door middel van PR en activiteiten.
Toezicht op de handelswijze van stichting Dufashanye
Voor de controle over de uitgevoerde projecten en acties zijn alle bestuursleden van Stichting
Dufashanye verantwoordelijk.
Voor informatie over de kascontrole verwijzen wij u naar het financiële deel van dit jaarverslag.
Ook binnen de E.E.A.C. in Burundi worden de verschillende projecten regelmatig geëvalueerd.
Vervolgens wordt Stichting Dufashanye zo mogelijk ieder half jaar op de hoogte gebracht van de
voortgang van de projecten. In 2013 heeft de E.E.A.C. meerdere verslagen en e-mails verzonden over
de status van de verschillende projecten.
De samenwerking met de A.R.B. en stichting Dufashanye is in 2013 opgestart. Er zijn geen (financiële)
middelen overgemaakt naar de A.R.B. Wel is er meerde malen contact geweest met de A.R.B. Dit
i.v.m. het uitwerken van het Family Based Rehabilitation projectplan.
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Financiële informatie
Werkwijze en kosten
Eén bestuurslid van onze stichting verzorgd de boekhouding. Door twee onafhankelijke personen is
de kascontrole uitgevoerd over het jaar 2013, hierbij zijn geen onvolkomenheden opgemerkt.
Stichting Dufashanye vertrouwd erop dat de bestuursleden van de E.E.A.C. en het A.R.B. in Burundi
de ontvangen gelden besteden aan de daarvoor bestemde projecten. Zij stelt hier tegenover dat er
financiële en verhalende verslagen worden aangeleverd door de E.E.A.C. en het A.R.B.
De bestuursleden van stichting Dufashanye nemen op basis van vrijwilligheid deel aan de
vergaderingen en acties die gehouden worden om geld in te zamelen. Kinderopvang Berend Botje
stelt geheel belangeloos een conferentieruimte ter beschikking voor ons bestuur en de
reisgroepleden.
Fondsenwerving en acties
In het jaar 2013 heeft stichting Dufashanye de volgende acties gevoerd om de projecten te kunnen
financieren:
- Werven van sponsors door middel mond tot mond reclame.
- Verhuur als zwarte piet.
- Hand- en spandiensten voor Kinderopvang Berend Botje.
- Verspreiden van flyers en kerstkaarten met het verzoek om donaties.
Doelbesteding
In 2013 is een totaalbedrag van € 3.800 ,- overgemaakt naar de E.E.A.C. Waarvan € 3.050 voor het
schoolkinderenproject, namelijk de eerste helft van het schooljaar 2013/2014 en € 750 aan het
Tabithaproject. Dufashanye heeft 80 (weduw)vrouwen geholpen een onderneming op te starten, 20
daarvan hadden een succesvolle marktkraam op de markt in Bujumbura. Deze markthal is afgebrand.
Dufashanye besloot eenmalig een bedrag van € 750 aan hen te schenken.
Uitvoeringskosten
De bestuursleden van stichting Dufashanye werken allen op vrijwillige basis. In december is besloten
om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan de bestuursleden, waarop zij hebben besloten deze
vergoeding als gift terug te geven aan de Stichting.
Op de jaarrekening zijn bestuurskosten vermeld, wat bestaat uit administratiekosten en declaraties
van bestuursleden (o.a. postzegels, enveloppen en papier). Voor het eerst in het bestaan van
stichting Dufashanye heeft het bestuur geld uitgegeven aan trainingen, waaronder het traject via
stichting Intent en de ondernemerscursus van het NHA. Ook deze kosten zijn vermeld bij
bestuurskosten. De vermeldde rekeningkosten betreffen de transactiekosten naar de E.E.A.C. in
Burundi. Daarnaast hebben wij kosten gemaakt voor PR activiteiten (flyers, nieuwsbrieven,
domeinnaam en onderhoudskosten voor de website).
Het vermogen van stichting Dufashanye
Stichting Dufashanye heeft in principe geen eigen vermogen. De giften die binnenkomen worden
zodra een project begint, overgemaakt naar de rekening van de E.E.A.C. of het A.R.B. in Burundi.
Giften die niet gespecificeerd op de rekening van stichting Dufashanye binnenkomen worden
verdeeld over de verschillende doelen die de stichting zich heeft gesteld. Giften die op langere
termijn worden uitgegeven worden overgeschreven naar de spaarrekening van stichting Dufashanye.
De rente van het uitstaande bedrag was in 2013 € 263,44.
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Nawoord
Stichting Dufashanye heeft zich het gehele jaar ingezet voor de doelen die wij ons gesteld hebben,
om zo de mensen in Burundi te helpen. Graag willen wij dit vrijwilligerswerk voortzetten met behulp
van uw steun.
Voor de laatste informatie verwijzen wij u naar onze internetsite: www.dufashanye.com of de
Facebook pagina: Dufashanye.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden of
mailen naar: info@dufashanye.com
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Bijlagen: financieel jaarverslag
Jaarrekening 2013 stichting Dufashanye
Beginbalans Dufashanye 2013
Debet
Girorekening
Spaarrekening

Totaal

€ 235,82
€ 12343,82

€ 12579,64

Credit
Kapitaal
Reservering Tabitha project
Reservering Project Rweza
Reservering Project Family
Based Rehabilitation

€ -

Totaal

€ 12579,64

€ 235,82
€ 11541,61
€ 802,61

Resultatenrekening van 01-01-2013 t/m 31-12-2013
Inkomsten
Giften
School
Tabitha
Boeken
Project FBR

€ 1450,00
€ 2062,00
€ € 27,50
€ 700,00

Markten
Girorekening

€
€ 2435,82

Uitgaven
Schoolproject
Tabitha
Project school Rweza
Markten
PR-kosten
Bestuurskosten
Rekeningkosten

€ 3050,00
€ 750,00
€ € € 233,22
€ 849,90
€ 109,48

Eindbalans Dufashanye 2013
Debet
Girorekening
€ 1682,72
Spaarrekening
€ 10407,26

Totaal

€ 12089,98

Credit
Kapitaal
Reservering Tabitha-project 1
Reservering Project Rweza
Reservering Project Family
Based Rehabilitation

€ 700,00

Totaal

€ 12089,98

€ 982,72
€ 9605,05
€ 802,21

1

Eind 2013 is besloten om de reserveringspost Tabitha-project in 2014 te veranderen in reservering
schoolkinderenproject.
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