Jaarverslag 2014

Onze missie: “Hulpbehoevende Burundese mensen een beter toekomst perspectief bieden”.
Dit jaar stond in het kader van het Family Based Rehabilitation project en de reis naar Burundi.
Wordt geïnspireerd door dit jaarverslag. Lees hoe onze doelen zijn behaald en welke projecten wij
hebben gesteund. Benieuwd hoe wij dit hebben bereikt? Lees dan welke activiteiten wij hebben
uitgevoerd en kijk eens naar de financiële verantwoording.
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Algemeen
Stichting Dufashanye is opgericht in maart 2004. Stichting Dufashanye staat geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel Noord West Holland onder het nummer 37111639. In het eerste half jaar van
2014 bestond het bestuur uit vijf bestuursleden, ondersteund door “Vrienden van de stichting”. Allen
zetten zich belangeloos in voor weduwen, wezen en jongeren in Burundi. Vanaf juli 2014 bestaat het
bestuur uit drie bestuursleden.
De bestuursleden hebben een eigen taak binnen het bestuur. In 2014 heeft het bestuur 6 keer
vergaderd.

Onze visie
a. Burundese mensen weten het beste wat goed is voor hun land, hun mensen, hun samenleving;
b. We sluiten zo volledig mogelijk aan op de “unieke” persoon, om het beste uit een ieder te halen;
c. De bijdragen die mensen in Nederland leveren aan projecten in Nederland en Burundi zijn geheel
op vrijwillige basis en zonder winstbejag. Slechts geringe onkosten worden vergoed;
d. Wij bieden de middelen, zodat Burundese mensen hun kennis en kunde kunnen ontplooien;
e. Door wederzijds contact en begrip verbetert de levenskwaliteit in Burundi en Nederland en men
leert over en weer van de cultuurverschillen en ervaringen.
Stichting Dufashanye werkt voor het schoolkinderen project samen met het bestuur van de ’Eglise
Evangelique de l’Afrique Centrale (E.E.A.C.). 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 werken wij samen met het bestuur van Association
Raphael au Burundi (A.R.B.). De projecten van A.R.B. richten zich op jongeren met een verstandelijke
beperking in de provincie Bubanza.

Doelen 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 E.E.A.C..
6. Stichting Dufashanye blijft de publiciteit opzoeken door middel van PR en activiteiten.
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Evaluatie van de gestelde doelen
1. Het Schoolkinderenproject wordt afgebouwd. De bestaande groep wordt gesponsord,
totdat zij de school verlaten.
Dit doel is behaald. 75 kinderen gingen naar de basisschool in het schooljaar van 2013 - 2014. Aan
het einde van dit schooljaar heeft een grote groep kinderen examen gedaan. Daarmee hebben zij de
6e klas afgerond. De groep van 75 kinderen is hierdoor teruggebracht naar 27 kinderen. Zij startte in
september met het schooljaar 2014 - 2015. Dufashanye steunt deze 27 kinderen totdat ook zij de 6e
klas hebben afgerond.
2. De reisgroep - opgestart in 2013 - gaat gedurende 3 weken op reis naar Burundi.
Een reisgroep van zeven mensen is gevormd. Zij reisden in juni 2014 naar Burundi voor een verblijf
van 3 weken. De reisgroep beleefde een fascinerende reis! Hoofddoel van de reis was het bezichtigen
van de projecten van Dufashanye. Zo bezocht de reisgroep de bouw van het activiteitencentrum, de
eerste trainingssessie van de door de A.R.B. opgeleide sociaal werkers, de kraamkliniek en de
basisschool in Rweza. Ook maakte zij een prachtige rondreis door de binnenlanden van Burundi en
hielpen mee op de bouwplaats.
De nieuwsberichten/blogs over hun reis zijn te lezen op www.2burundi.com.
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3. Het project Family Based Rehabilitation in Burundi wordt gerealiseerd.
In 2014 zijn de volgende doelen gesteld om het project te realiseren:
 De bouw van een activiteitencentrum, waar jongeren met een verstandelijke beperking
werk- en leertrajecten volgen;
 De training van 3 sociaal werkers;
 Ambulante begeleiding van jongeren met een verstandelijke beperking en hun
familie/verzorgers;
 Voorlichten van de lokale bevolking in de provincie Bubanza ter voorkoming en acceptatie
van handicaps.
Het eerste half jaar van 2014 stond in het teken van geld inzamelen door het organiseren van diverse
acties, zoals:
 Benefietdiners;
 Verkoop van goederen op Koningsdag en lokale markten;
 Sponsorloop ‘De 30 van Zandvoort’.
Naast deze acties zijn diverse fondsen en organisaties benaderd voor het verstrekken van subsidies
en giften. Deze activiteiten zorgden ervoor dat wij eind mei 2014 voldoende financiële middelen
hadden om de bouw van het activiteitencentrum te laten starten. Onder leiding van de A.R.B. is het
activiteitencentrum gebouwd.
Aan het begin van de reis van onze reisgroep werd de fundering aangelegd en aan het einde van de
reis stonden de muren al tot 2 meter hoogte.
Aan het einde van het jaar was het activiteitencentrum zo goed als klaar. Door het regenseizoen
werden de bouwwerkzaamheden aan de buitenkant gestaakt en ging men verder met de afwerking
van de binnenzijde van het centrum.
Naast de coördinatie van de bouw heeft de A.R.B. twaalf studenten opgeleid tot sociaal werker. In
eerste instantie zouden drie studenten worden opgeleid. Echter de trainingskosten zijn zo goed als
gelijk voor de opleiding van zowel drie als twaalf studenten. In beginsel krijgen drie studenten een
vaste aanstelling bij de A.R.B., maar met het oog op de toekomst is uitbreiding gewenst. Daarnaast
had de A.R.B. zo de mogelijkheid de beste medewerkers te selecteren.
Eind november 2014 haalden negen van de twaalf studenten hun examen. Drie van hen begonnen in
december met de werkzaamheden binnen het Family Based Rehabilitation project.
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De reisgroep is na hun reis volop verder gegaan met actie voeren en het aanschrijven van fondsen.
Dit heeft naast financiële middelen ook tweedehands mountainbikes en naaimachines opgebracht.
Eind oktober besloten wij de A.R.B. financieel te steunen bij de bouw van een keuken op het terrein
van het activiteitencentrum. Dit ter uitbreiding van de activiteiten ten behoeve van de cliënten. Het
bereiden en delen van een maaltijd met de familie en plaatselijke bevolking is in Burundi heel
belangrijk. In 2015 starten de voorlichtingsactiviteiten. Het aanbieden van een maaltijd is dan een
positieve bijdrage om de lokale bevolking te enthousiasmeren om bij de voorlichtingsactiviteiten
betrokken te worden. In onze toekomstvisie willen we dat toeristen kunnen overnachten op het
terrein van het activiteitencentrum. Met de keuken kunnen we naast de plaatselijke bevolking
toeristen voorzien van gerechten.
Een uitgebreid verslag over het FBR project staat op www.2burundi.com
4. De reisgroep en het stichtingsbestuur werven de benodigde financiële middelen om het
centrum voor Family Based Rehabilitation te bouwen en in te richten.
Dit doel is behaald, zoals vermeld bij doel 3.
5. Wij ontvangen in augustus de verhalende en financiële verslagen over het schooljaar
2013/2014 vanuit de E.E.A.C..
De verslagen zijn ontvangen. Verder evalueerde de voorzitter van Dufashanye en de voorzitter van
de E.E.A.C. de samenwerking in Burundi. Zij bespraken onder andere dat een grote groep kinderen in
het schooljaar van 2013 - 2014 de school heeft verlaten, door het behalen van hun examen. Volgens
afspraak bouwt Dufashanye het schoolkinderenproject af. Sinds enkele jaren worden geen nieuwe
kinderen naar school geholpen. Hierdoor startten 27 kinderen in het schooljaar 2014 - 2015.
6. Stichting Dufashanye blijft de publiciteit opzoeken door middel van PR en activiteiten.
Lokale kranten publiceerden diverse persberichten over de projecten van Dufashanye, met in het
bijzonder het Family Based Rehabilitation project. Verder interviewde radio Hoorn en radio Noord Holland de voorzitter van Dufashanye. Ook in Burundi werd zij samen met de voorzitter van de A.R.B.
geïnterviewd, dit keer door het Burundese 20.00 uur journaal.
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Doelen 2015
1. 27 kinderen ontvangen de benodigde kleding, schoenen, zeep en dergelijke om naar school
te gaan.
2. Wij stellen een groep van maximaal 5 personen samen, welke naar Burundi reist voor
kennisoverdracht met de sociaal werkers van de ARB.
3. Wij organiseren 2 bijeenkomsten voor de vrienden van de stichting.
4. Wij onderzoeken de mogelijkheden van de toekomstvisie van Dufashanye.
5. In augustus ontvangen wij de verhalende en financiële verslagen over het schooljaar 2014 2015 vanuit de E.E.A.C..
6. In maart en november ontvangen wij een voortgangsrapportage vanuit de ARB over de
realisatie van de keuken, de activiteiten in het activiteitencentrum en in het veld.
7. Wij geven de benodigde terugkoppeling aan diverse subsidieverstrekkers.
8. Wij blijven de publiciteit opzoeken door middel van PR en activiteiten.
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Financiële informatie
Toezicht op de handelswijze
Het volledige bestuur is verantwoordelijk voor de controle op de uitgevoerde projecten en acties.
Jaarlijks controleren onafhankelijke personen de kas van onze stichting. Verder bespreken de
bestuursleden de financiën tijdens elke bestuursvergadering.
Ook de E.E.A.C. en de A.R.B. in Burundi evalueren de projecten regelmatig. Zij brengen Dufashanye
minimaal elk half jaar op de hoogte van de voortgang van de projecten. Zo stuurden zij in 2014
verslagen en e-mails over het schoolkinderenproject en het Family Based Rehabilitation project.

Werkwijze en kosten
Eén bestuurslid van onze stichting verzorgd de boekhouding. Door twee onafhankelijke personen is
de kascontrole uitgevoerd over het jaar 2014, hierbij zijn geen onvolkomenheden opgemerkt.
Stichting Dufashanye vertrouwd erop dat de bestuursleden van de E.E.A.C. en de A.R.B. in Burundi de
ontvangen gelden besteden aan de daarvoor bestemde projecten. Zij stelt hier tegenover dat de
E.E.A.C. en de A.R.B. zowel financiële als verhalende verslagen leveren aan Dufashanye.
De bestuursleden van Dufashanye en de ‘Vrienden van de stichting’ nemen op vrijwillige basis deel
aan de vergaderingen en acties om geld in te zamelen.
Daarnaast stelt Kinderopvang Berend Botje geheel belangeloos een conferentieruimte ter
beschikking voor onze bijeenkomsten en was de kerk van de gemeente Blokker meerdere keren
beschikbaar voor onze acties.

Fondsenwervende activiteiten
Om de projecten te financieren heeft Dufashanye diverse producten verkocht en acties gevoerd.
Zo heeft Dufashanye de volgende producten verkocht:






Koffie en thee uit Burundi
Slippers, houtwerk, schilderijen en kaarten uit Burundi
Tweedehands boeken en kalenders van Dufashanye
Diverse tweedehands spullen op Koningsdag en jaarmarkten
Diverse producten gemaakt door en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wij organiseerden de volgende evenementen:





Twee benefietdiners inclusief een loterij
Gesponsorde deelname aan de wandeltocht ‘De 30 van Zandvoort’
Een loterij bij een tennisvereniging
Presentaties tijdens kerkdiensten/kerkelijke bijeenkomsten

Daarnaast hielpen wij op diverse markten Kinderopvang Berend Botje. Zoals het schminken van
kinderen tijdens de intocht van Sinterklaas in Hoorn en het uitdelen van ballonnen op de
kinderspeeldag. Ook stond een fietstocht in Medemblik geheel in het teken van het FBR project.
Buiten de fysieke activiteiten wierven wij fondsen via een goede PR. Zo plaatsten lokale kranten
diverse persberichten en waren wij te horen op de radio. Ook verspreiden wij fondsenwervende
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brieven en flyers. Daarnaast sponsorden bedrijven ons in ruil voor hun logo op de door ons
ontworpen T-shirts. Zelfs het drukken van de shirts werd gesponsord. Mede door de mond tot mond
reclame van de reisgroepsleden zamelden wij een aantal goederen in, welke nodig zijn in het
activiteitencentrum in Burundi. Zo kregen wij onder andere een printer, twee laptops, drie fietsen,
naaimachines en handgereedschap.
Via sociale media zijn wij ook actief, onze website wordt regelmatig geüpdate en door het
gebruik van onze eigen Facebook pagina promoten wij onze activiteiten.
Niet alleen Dufashanye werft fondsen voor het FBR project. De A.R.B. kreeg 2 hectare grond
aangeboden vanuit de lokale overheid in Bubanza (Burundi) en de lokale bevolking sponsorde
mankracht, zand en stenen. En door de hulp vanuit de door ons (eenmalig) ingehuurde
fondsenwerver ontvingen wij twee grote giften.
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Doelbesteding
Een bedrag van € 5.679,- is overgemaakt naar de E.E.A.C. Dit geld is besteed aan het
schoolkinderenproject voor de periode januari 2014 t/m juni 2014 en het volledige schooljaar
2014/2015.
Daarnaast is een bedrag van € 27.413,- overgemaakt naar de A.R.B. Hiervan is € 21.213,- besteed
aan de realisatie van de investeringen van de FBR (de bouw en inrichting van het
activiteitencentrum) en de doorlopende kosten.
In de specificatie van het FBR project in bijlagen 2 zijn de uitgaven gesplitst in drie onderdelen:
- Investeringen van het FBR project
- Doorlopende kosten
- Bouw keuken
Het bedrag voor de investeringen van het FBR project (€ 17.197,-) is overgemaakt aan de Wilde
Ganzen. Zij hebben dit bedrag met € 9.458,- verhoogd, naar aanleiding van ons subsidieverzoek. De
Wilde Ganzen heeft een totaalbedrag van € 26.655, - overgemaakt aan de A.R.B. te Burundi.
Eind oktober is direct vanuit Dufashanye € 6.200,- overgemaakt voor de bouw van een keuken op het
terrein van het activiteitencentrum.
De eindbalans van 2014 geeft een positief resultaat voor de reserve post FBR project. Deze
reservering bestaat voornamelijk uit gelabelde giften. Dit geld is hard nodig, omdat het project nog
niet geheel is afgerond. In bijlagen 4 is weergegeven welke bedragen per onderdeel zijn
gereserveerd. Op basis van deze verdeling wordt het geld de komende jaren besteed.

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 staat wat het kapitaal van de stichting bedraagt. Daarin zijn een aantal reserve
posten opgenomen, waaronder de post ‘reserve schoolkinderenproject’.
In juni heeft een overleg plaatsgevonden met het bestuur van de E.E.A.C., André Masumbuko en
Carolien Jansma. Tijdens dit overleg is besloten dat erin het nieuwe schooljaar slechts 27 kinderen
worden gesteund. Hierdoor zijn de uitgaven voor het schoolkinderen project aanzienlijk minder dan
verwacht.
Gezien bovenstaand gegeven heeft het bestuur op 2 juli 2014 besloten om € 2000,- over te hevelen
van de post `reserve schoolkinderenproject` naar het kapitaal.
Op de jaarrekening staat ook de post `reis 2014` vermeld, waarbij de inkomsten gelijk staan aan de
uitgaven. Namens de stichting is een groep van zeven vrijwilligers naar Burundi gereisd.
Zij hebben nagenoeg alle kosten van hun reis en verblijf zelf betaald. Waaronder hun vliegticket, vol
pension en andere onkosten zoals een binnenlandse reis. Echter de vervoerskosten in Burundi (het
huren van een bus) zijn deels door de reisgroep en deels door de stichting betaald.
De financiële bijdrage van de stichting hebben de vrijwilligers zelf verdiend door werkzaamheden te
verrichten bij Kinderopvang Berend Botje.
Tenslotte staan op de jaarrekening de volgende posten: PR kosten, bestuurskosten, fondsenwerving
en rekeningkosten. Deze kosten zijn betaald uit het kapitaal.
Vanuit PR kosten is geld uitgegeven aan flyers, nieuwsbrieven, Burundese koffie, inktpatronen en
hostingkosten voor de website. De post bestuurskosten betreft administratiekosten en declaraties
van bestuursleden (o.a. postzegels, enveloppen en papier). Onder fondsenwerving is eenmalig geld
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uitgegeven ter ondersteuning bij het aanschrijven van vermogensfondsen. De post rekeningkosten
betreft transactiekosten naar de E.E.A.C. en de A.R.B..

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 2014 € 140,58. In bijlage 3 staat het journaal van de
spaarrekening van stichting Dufashanye 2014.

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.2burundi.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@2burundi.com
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Bijlagen 1: Financieel jaarverslag
Beginbalans Dufashanye 2014
Debet
Girorekening
Spaarrekening

€
€

1.682,72
10.407,26

Totaal

€

12.089,98

Credit
Kapitaal
Reservering schoolkinderenproject
Reservering Project Rweza
Reservering Family Based Project

€
€
€
€

982,72
9.605,05
802,21
700,00

Totaal

€

12.089,98

Credit
Kapitaal
Reservering schoolkinderenproject
Reservering Project Rweza
Reservering FBR project

€
€
€
€

983,17
5.070,05
802,21
7.155,28

Totaal

€

14.010,71

Resultatenrekening van 01-01-2014 t/m 31-12-2014
Inkomsten
Kapitaal
Schoolkinderen
FBR project
Reis 2014
Girorekening

€
€
€
€
€

Totaal

€ 62.084,22

2.982,72
3.144,00
34.568,28
12.539,22
8.850,00

Uitgaven
Schoolkinderen
FBR project
Reis 2014
PR - kosten
Bestuurskosten
Fondsenwerving
Spaarrekening
Rekeningkosten

€ 7.679,00
€ 27.413,00
€ 12.539,22
€ 284,95
€ 208,29
€ 1.500,00
€ 5.000,00
€ 147,79

Totaal

€ 54.772,25

Eindbalans Dufashanye 2014
Debet
Girorekening
Spaarrekening

€
€

7.312,87
6.697,84

Totaal

€

14.010,71
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Bijlagen 2: Specificatie FBR project
Inkomsten FBR project
Diverse acties en fondsenwerving

€ 34.568,28

Totaal

€ 34.568,28

Uitgaven FBR project
Investeringen FBR project
Doorlopende kosten
Bouw keuken
Totaal

€ 17.197,00
€ 4.016,00
€ 6.200,00
€ 27.413,00
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Bijlagen 3: Journaal spaarrekening
Journaal spaarrekening stichting Dufashanye 2014
Datum

Omschrijving
Boeksaldo op 01-01-2014

01-01-14 Rente

Debet
€ 10.407,26
€ 140,58

02-01-14 Overboeking naar betaalrekening
25-03-14 Storting van betaalrekening

€ 1.350,00
€ 5.000,00

02-06-14 Overboeking naar betaalrekening
31-12-2014 Saldo op 31-12-2014

Credit

€ 7.500,00
€ 6.697,84
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Bijlagen 4: Specificatie reservering FBR project
EURO
€ 3.000,00

Investeringen FBR project (activiteitencentrum)

€ 1.800,00

Doorlopende kosten activiteitencentrum
Vervoerskosten drie mountainbikes en 10 naaimachines

€ 500,00

Bouw keuken en inrichting

€ 1.000,00

Onvoorziene kosten
Totaal

€ 855,28
€

7.155,28
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