Jaarverslag 2018

Onze missie:
“Hulpbehoevende Burundese mensen een beter toekomst perspectief bieden”.
Dit jaar stond in het kader van de realisatie van een kippenren met een dubbel doel, zorgen voor
voedsel voor de cliënten en genereren van inkomsten. Zo kan het Family Based Rehabilitation project
meer selfsupporting worden.
Wij zijn weer trots op hetgeen we in 2018 hebben bereikt, ondanks de voortdurende onstabiele
omstandigheden in Burundi zijn de meeste doelen behaald.
Lees in dit verslag wat wij hebben bereikt, natuurlijk samen met onze partner in Burundi. In de
financiële informatie vind je de financiële onderbouwing van onze werkzaamheden.
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Algemeen
Stichting Dufashanye 2Burundi (verder 2Burundi genaamd) is opgericht in maart 2004. De toevoeging
2Burundi staat voor ‘naar Burundi’. Dit refereert naar onze toekomstvisie, namelijk:
“Zodra de situatie in Burundi het toelaat organiseert Dufashanye 2Burundi reizen naar Burundi.
Allereerst voor kennisuitwisseling met het bestuur en de sociaal werkers van de A.R.B. en op termijn
voor recreatie. Het toerisme genereert inkomsten voor het centrum en werk voor de cliënten!”
Dufashanye staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Noord West Holland onder het
nummer 37111639. In 2018 bestond het bestuur uit drie 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. In 2018 heeft het bestuur zes 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.
2Burundi werkt samen met de Association Raphael au Burundi (A.R.B.). Samen hebben we het F.B.R.
project opgestart. Het project van de A.R.B. richt zich op jongeren met een verstandelijke beperking
in de provincie Bubanza.

Doelen 2018
1. We zoeken sponsors en voeren acties uit voor de realisatie van een kippenren, waarbij
de opbrengst ten goede komt aan het F.B.R. project.
2. Wij zorgen ervoor dat de 3 sociaal werkers van het F.B.R. project 30 cliënten en hun
families begeleiding bieden in het activiteitencentrum en aan huis.
3. Wij monitoren het F.B.R. project.
4. Wij organiseren een reis naar Burundi voor kennisuitwisseling met de bestuursleden en
sociaal werkers van de A.R.B.. Indien het reisadvies dit toelaat.
5. Wij betrekken de ‘Vrienden van de stichting’ en geïnteresseerden bij de voortgang van
het F.B.R. project. Eenmaal per jaar organiseren wij een bijeenkomst en daarnaast
informeren wij hen via Facebook, de website en WhatsApp.
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Evaluatie doelen 2018
1. We zoeken sponsors en voeren acties uit voor de realisatie van een kippenren,

waarbij de opbrengst ten goede komt aan het F.B.R. project:
Eind 2017 /begin 2018 hebben we een sponsor verzoek ingediend bij stichting K.O.O.K., deze
is gehonoreerd. Ook de Protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker heeft ons een mooi
bedrag gesponsord. Verder hebben kerkgangers van de diaconie van de Thomas gemeente
op Hemelvaartsdag 2018 een groot bedrag opgehaald tijdens een fietstocht in de omgeving.
Ook dit jaar hebben wij als bestuursleden tweedehands spullen verkocht op een
kofferbakmarkt in Ursem. Door deze acties hebben we voldoende geld bijeengebracht voor
de realisatie van de kippenren.
In september 2018 is onze partnerorganisatie de A.R.B. gestart met de realisatie van de
kippenren. De verwachting is dat in juni/juli 2019 de eerste kippen gebruik kunnen maken
van de kippenren.

2. Wij zorgen ervoor dat de 3 sociaal werkers van het F.B.R.
project 30 cliënten en hun families begeleiding bieden in
het activiteitencentrum en aan huis.
Eind 2017 hebben we de doorlopende kosten betaald voor
de dagelijkse uitvoering van het F.B.R. project. De A.R.B.
kon hierdoor de drie sociaal werkers in het jaar 2018
voorzien van salarissen en de onkosten betalen. De
onkosten bestaan uit de aanschaf van papier en overige
materialen voor het centrum, vervoerskosten en
benodigdheden voor het onderhouden van de plantages.
Naast de reguliere kosten hebben we een extra bedrag
overgemaakt voor een kerstviering, waarbij de cliënten
naast veel plezier o.a. nieuwe schoenen en kleding kregen.
Eind 2018 zijn de doorlopende kosten overgemaakt voor
het jaar 2019.
3. Wij monitoren het F.B.R. project.
Door WhatsApp gesprekken en via mail houdt de A.R.B. ons op de hoogte van de voortgang
van het project. Het verhalend en financieel verslag ontvangen we binnenkort, zodra het
kippenproject volledig is opgeleverd.
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4. Wij organiseren een reis naar Burundi voor kennisuitwisseling met de bestuursleden en
sociaal werkers van de A.R.B.. Indien het reisadvies dit toelaat.
Door de onstabiele politieke situatie in Burundi heeft de Nederlandse overheid een negatief
reisadvies afgegeven. Als stichting willen wij geen groep mensen naar ons F.B.R. project laten
gaan als er een negatief reisadvies voor Burundi geldt. Wij wachten totdat het reisadvies
positief is, voordat wij een reisgroep samenstellen.
5. Wij betrekken de ‘Vrienden van de stichting’ en geïnteresseerden bij de voortgang van het
F.B.R. project. Eenmaal per jaar organiseren wij een bijeenkomst en daarnaast informeren
wij hen via Facebook, de website en WhatsApp.
De vrienden van de stichting zijn per WhatsApp op de hoogte gebracht over de
ontwikkelingen van het project. Verder zijn zij trouwe volgers van onze Facebookpagina.
Daarnaast hebben we tijdens de verkoop van tweedehands spullen de ‘Vrienden van de
stichting’ gevraagd om met ons mee te doen en ons te helpen.

Doelen 2019
1. Wij zorgen ervoor dat de 3 sociaal werkers van het F.B.R. project 30 cliënten en hun
families begeleiding bieden in het activiteitencentrum en aan huis.
2. Wij monitoren het F.B.R. project.
3. Wij monitoren het kippenproject.
4. Wij organiseren een reis naar Burundi voor kennisuitwisseling met de bestuursleden en
sociaal werkers van de A.R.B.. Indien het reisadvies dit toelaat.
5. Wij betrekken de ‘Vrienden van de stichting’ en geïnteresseerden bij de voortgang van
het F.B.R. project. Eenmaal per jaar organiseren wij een bijeenkomst en daarnaast
informeren wij hen via Facebook, de website en WhatsApp.
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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 A.R.B. in Burundi evalueert regelmatig. Zij brengt 2Burundi minimaal elk half jaar op de
hoogte over de voortgang. Zo stuurden zij in 2018 verslagen en mails over het F.B.R. project.

Werkwijze en kosten
Onze Penningmeester (een bestuurslid van onze stichting) verzorgt de boekhouding. Door twee
onafhankelijke personen is de kascontrole uitgevoerd over het jaar 2018, hierbij zijn geen
onvolkomenheden opgemerkt.
2Burundi vertrouwd erop dat de bestuursleden van de A.R.B. in Burundi de ontvangen gelden
besteden aan de daarvoor bestemde projecten. Zij stelt hier tegenover dat de A.R.B. zowel financiële
als verhalende verslagen levert aan 2Burundi.
De bestuursleden van Dufashanye 2Burundi en de ‘Vrienden van de stichting’ nemen op vrijwillige
basis deel aan de acties om geld in te zamelen.
Daarnaast stelt, indien nodig, Kinderopvang Berend Botje geheel belangeloos een conferentieruimte
ter beschikking voor onze bijeenkomsten en was de kerk van de gemeente Blokker beschikbaar voor
onze activiteiten.

Fondsenwervende activiteiten
In 2018 hebben we een aantal fondsenwervende activiteiten uitgevoerd voor de realisatie van het
kippenproject. We hebben hiervoor een subsidie aangevraagd bij een vermogensfonds (en
verkregen) en tweedehands producten verkocht op een rommelmarkt. Daarnaast zijn we weer actief
geweest via Whatsapp, Facebook en onze website. Ook onze presentaties aan de diaconie van de
Thomas gemeente (n.a.v. de fietstocht) en de Protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker hebben
veel geld opgebracht voor de realisatie van de kippenren.
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Doelbesteding
In 2018 is een totaal bedrag van € 7178,- uitgegeven aan het F.B.R. project. Afgelopen november is
€ 3.100,- aan doorlopende kosten voor het jaar 2019 overgemaakt aan de A.R.B.. We hebben het
beoogde bedrag voor de uitbreiding van het F.B.R. project gerealiseerd.
Hierdoor kon de A.R.B. voor € 3828,- de kippenren, zoals omschreven onder doel 1 realiseren. Naast
onze doelstellingen kon de A.R.B. hierdoor voor € 250,- een kerstviering verzorgen in het centrum
eind 2018.

Uitvoeringskosten
De bestuursleden van 2Burundi werken allen op vrijwillige basis. In november 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. De volgende posten zijn hieruit
betaald: PR kosten, bestuurskosten en rekeningkosten. Vanuit de post PR kosten is het volgende
betaald: gedrukte nieuwsbrieven, postzegels en hostingkosten voor de website. De post
bestuurskosten betreft administratiekosten, declaraties van bestuursleden (o.a. enveloppen en
papier), entree kofferbakmarkt en boodschappen voor de jaarlijkse reünie (dit jaar is dit besteed aan
het benefietdiner). De post rekeningkosten betreft transactiekosten naar de A.R.B..

Het vermogen van stichting Dufashanye 2Burundi
2Burundi heeft in principe geen eigen vermogen. De giften die binnenkomen worden, zodra een
project begint, overgemaakt naar de rekening van de A.R.B. in Burundi. Giften die niet gespecificeerd
op de rekening van de stichting binnen komen 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 de stichting. De rente van het uitstaande bedrag in 2018
was € 7,94 . In bijlage 2 staat het journaal van de spaarrekening van stichting Dufashanye 2018.

Nawoord
2Burundi heeft zich het hele 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 website: www.2burundi.com of de
Facebookpagina: 2Burundi.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met een van de bestuursleden of mail naar:
info@2burundi.com
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Bijlage 1: Financieel jaarverslag
Beginbalans Dufashanye 2018
Debet

Credit

Betaalrekening

€

Spaarrekening
Totaal

983,00

Kapitaal

€

398,18

€ 4.635,77

Reservering Family Based Project

€

5.220,59

€ 5.618,77

Totaal

€ 5.618,77

Resultatenrekening van 01-01-2018 t/m 31-12-2018
Inkomsten
Kapitaal
Family Based project
Betaalrekening

€ 398,18
€ 8.761,27
€ 584,82

Totaal

€ 9.744,27

Uitgaven
Family Based project
PR-kosten
Bestuurskosten
Rekeningskosten
Spaarrekening

€ 7.178,00
€ 145,93
€
€ 138,13
€
-

Totaal

€ 7.462,06

Eindbalans Dufashanye 2018
Debet
Betaalrekening
Spaarrekening

€ 2.282,21
€ 4.643,71

Credit
Kapitaal
Reservering Family Based Project

€ 134,66
€ 6.791,26

Totaal

€ 6.925,92

Totaal

€ 6.925,92
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Bijlage 2: Journaal spaarrekening
Journaal spaarrekening stichting Dufashanye 2018

Journaal spaarrekening stichting Dufashanye 2018
Datum

Omschrijving

Debet

Boeksaldo op 01-01-2018

€ 4.635,77

01-01-18

Rente

€

31-12-2018

Saldo

€ 4.643,71

Credit

7,94

9

