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Jaarverslag 2020 
 
Het jaarverslag 2020 is goedgekeurd door het bestuur in haar vergadering op 16-03-2021. 

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: R.F. Schreuder (Ronald) 

Secretaris: M. Pierrot (Marlies) 

Penningmeester:  M.M. Verberk (Maarten) 

Leden: G. Blok (Goos) 

 L.W. Blok-Outshoorn (Len)  

  

Beleidsplan 

Het doel van de stichting is: het verlenen van financiële steun ten behoeve van structurele 

veranderingen die gericht zijn op het realiseren van een meer humane samenleving. 

Activiteiten en voornemens van organisaties en personen die ondersteuning vragen worden 

door het bestuur beoordeeld m.b.v. enkele vaste criteria. Zo mogelijk worden de effecten 

van deze steun geëvalueerd. 

De inkomsten van de stichting bestaan uit de bijdragen van de bestuursleden en de 

donaties van sympathisanten. Afgezien van enkele onvermijdelijke kosten komen de 

inkomsten geheel en rechtstreeks ten goede aan de begunstigde activiteiten. 

 

Beloningsbeleid 

Voor werkzaamheden ten behoeve van de stichting wordt geen beloning gegeven en in 

beginsel ook geen onkostenvergoeding. 

 

Doel 

Het verlenen van financiële steun ten behoeve van structurele veranderingen die gericht zijn 

op het realiseren van een meer humane samenleving. Een aanvraag voor subsidie ontvangt 

de stichting bij voorkeur digitaal. 

 

Verslag van de activiteiten in 2020 

In 2020 heeft het bestuur vergaderd in februari, september en november. Ten gevolge van 

de corona epidemie was het gebruikelijke aantal van 6 vergaderingen niet mogelijk.  

In 2020 heeft het Saamhorigheidsfonds € 7200 ontvangen van de (bestuurs)leden van de 

stichting en € 4550 van de donateurs. Veertien projecten werden gesteund met een bedrag 

van totaal € 10.479. Tevens werd een niet-geoormerkte bijdrage van € 1.000 gedaan aan 

het werk van de  organisatie XminY Actiefonds. Het totaal van de bestedingen bedroeg 
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daarmee € 11.479. In 2019 bedroeg de totale steun € 11.100, t.w. € 9.300 voor 8 projecten 

en € 1.800 aan XminY.  

De onkosten bedroegen ruwweg 1% en betreffen uitsluitend bankkosten (waar onder 

vermakingen naar het buitenland).  

  In 2020 is het er niet van gekomen om te onderzoeken – zoals in eerdere jaren 

gebruikelijk - of het doel van de door ons in 2019 gesteunde projecten globaal bereikt is. In 

het lopende jaar (2021) zullen we proberen om dat alsnog te doen. 

 

Financieel verslag 2020  

 

Kasoverzicht inkomsten en uitgaven 

Alle bedragen zijn afgerond op hele euro; de cijfers in de linker kolom verwijzen naar de 

toelichting. De projecten aangeduid met '(X-Y)' zijn voorgedragen door de organisatie Het 

XminY Actiefonds (zie beschrijving nr 15). 

 

INKOMSTEN   

Van de leden   7.200  

Van donateurs   4.550   +  

Totaal inkomsten 11.750 11.750 

   

UITGAVEN   

1. Katoenboeren; Tanzania (X-Y)    500  

2. Klimaat Actie; Maleisië (X-Y)    500  

3. Stichting Sengerema; Tanzania    500  

4. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina; NL    300  

5. NoMeansNo Worldwide    929  

6. Rondom Baba; Mali 1.000  

7. St vrienden Burkina Faso   750  

8. The Rights forum; NL    500  

9. Hope flowers school; Bethlehem, Palestina    500  

10. Medisch Commité Nederland Vietnam; Quang Tri   1.000  

11. St Melania; Uganda   1.000  

12. St Casade la alegria; Bolivia (X-Y)  1.000  

13. Synaparcam; Kameroen (X-Y)  1.000  

14. Mujeres Amazonia; Equador (X-Y)  1.000   +  

      Totaal naar specifieke projecten 10.479  

15. XminY Solidariteitsfonds   1.000  +  

      Totaal naar goede doelen 11.479  

Bankkosten       149   +  

Totaal uitgaven 11.628 11.628  - 

Toename van de reserve        122 

Reserve op 31-12-2020     3.524 
 

 

Toelichting op de afzonderlijke projecten 

De informatie over de projecten is voornamelijk afkomstig van de betreffende hulpvragende 

organisaties. Bij de meeste staat een voornemen genoemd voor een activiteit, die in het 

voorstel was uitgewerkt. Uiteraard heeft het bestuur alleen een donatie gedaan als de 
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bijbehorende informatie voldoende verwachting gaf dat die activiteit zou worden uitgevoerd. 

Daarover hebben we nu nog geen zekerheid, maar we doen navraag in 2021.  

 

1.  De ca 2000 katoenproducerende boerenbedrijfjes in de Nyakabindi-streek (Tanzania) 

zijn gedwongen om hun oogst te leveren aan het staatsbedrijf AMCOS. Daarbij worden ze 

vaak opgelicht door opzettelijke weegfouten en manipulatie met de prijs. En/of ze ontvangen 

te weinig, te laat of helemaal geen geld. De boeren hebben zich georganiseerd in de Soci-

ety for Nyakabindi Livelyhood Development om de leverplicht ongedaan te maken en met 

andere handelaren zaken te kunnen doen. Daartoe hebben ze een plan voor een protestac-

tie uitgewerkt. 

 

2. In Maleisië willen studenten dat de regering optreedt tegen de vervuilende energiesector, 

de voortgaande landgrabbing (land afpakken van gebruikers die geen duidelijke eigendoms-

rechten hebben) en het platbranden van oerwoud, dat gepaard gaat met ernstige luchtver-

vuiling. De studenten vormden de werkgroep Klima Action Malaysia die ‘Climate Strikes’ or-

ganiseert om mede-studenten te mobiliseren. Met hun onderwijsinstellingen willen ze oproe-

pen tot desinvesteren bij de grote vervuilers. 

 

3. Opnieuw steunen we Stichting Sengerema, nu in Rombo, Tanzania. Jaarlijks organiseert 

de stichting een intensief opleidings- en trainingsprogramma voor een lokale groep 

jongeren. Dankzij een startkapitaal en begeleiding door ervaringsdeskundigen kunnen de 

deelnemers aansluitend aan de opleiding een eigen bedrijfje beginnen. Daarnaast worden 

zij gecoacht door een team van lokale, jonge ondernemers, die al eerder deelnamen aan dit 

programma. 

 

4. Het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (DocP) geeft actuele informatie over de 

voortdurende Israëlische terreur en annexatie van Palestijns gebied. Om dat te beëindigen 

roept dit centrum op tot boycot, desinvestering en sancties (BDS). Nu vraagt DocP de rege-

ring om te reageren op de recent uitgebrachte “Deal of the Century” waarbij Trump opnieuw 

aan de Palestijnen een dictaat wil opleggen.  

 

5.   Avaaz is een online campagne netwerk, gevestigd in de U.S sinds 2007, dat meestal 

werkt met online petities. Zij promoot wereldwijde acties tegen m.n. armoede, systematische 

agressie van verschillende aard, corruptie, klimaatopwarming en  dierenrechten. Deze keer 

gaat het om financiering van het anti-verkrachtingsprogramma ‘No Means No Worldwide’. 

De educatieve trainingen voor meisjes en jongens vooral in Oost en Zuid Afrika, worden be-

geleid en geëvalueerd vanuit Harvard Universitv en blijken effectief. 

 

6. De stichting ‘Rondom Baba’ (NL) kocht in 2009 in de omgeving van Mopti (Mali) een 

hectare grond. Enkele Malinezen, waaronder Baba,  ontwikkelden hier een zelfvoorzienend  

'eco-dorp' voor de allerarmsten, geïnspireerd door het Egyptische voorbeeld Sekem. In tien 

jaar tijd realiseerden ze een ‘onderneming waar een aantal mensen wonen en die werk 

verschaft aan velen in de omgeving. In 2020 begonnen ze op een aangrenzend stuk grond 

met een mini-'opvangkamp' met werkgelegenheid voor 50 ontheemde nomadenfamilies. 
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7. De corona epidemie slaat hard toe bij de projecten die we eerder steunden, o.a. de 

kindercrèche voor vrouwen die werken in de steengroeven. € 500 ging naar de gevraagde 

hygiëne voorzieningen.  

I.v.m. het overlijden van de zeer betrokken en initiatiefrijke voorzitster Annemarie Speijer 

(met wie we enige persoonlijke band hadden) doneerden we € 250 als aanmoediging voor 

haar opvolgsters. 

 

8. The Rights Forum, bestaande uit politici en juristen, zet zich in voor een rechtvaardige 

uitkomst van de kwestie Palestina-Israël en komt op voor de rechten van de Palestijnen. Ze 

oefenen druk uit op de politiek d.m.v. campagnes, evenementen en publicatie van nieuws 

en achtergronden. Aanleiding voor onze gift zijn de protesten van The Rights Forum tegen 

de voortgaande en gewelddadige annexatie van Palestijns gebied. 

 

9. De Hope Flowers School in Bethlehem geeft psychologische hulp aan Palestijnse 

leerlingen, die lijden onder de – Israëlische – onderdrukking. De kosten van de school, die al 

30 jaar bestaat, werden voor de helft gedragen door USAID. In 2019 maakte de Trump-

regering hier onverwacht een einde aan. De school vraagt particuliere giften omdat zij 

anders meer dan de helft van de leraren moet ontslaan.  

 

10. Het Medisch Comité Nederland Vietnam organiseert begeleiding voor bergvolkeren, een 

achterstandsgroep in Vietnam, die proberen aan de kost te komen door geplande bomen- 

en notenteelt, met bedoeling het hout en notenolie te verkopen. Veiligheid en gezondheid 

van de werkenden en behoud van milieukwaliteit vormen een deel van het project.   

  

11. De Nederlandse Stichting Melania, opgericht in 1921, ondersteunt vrouwen in ontwikke-

lingslanden bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Melania vraagt nu een donatie 

voor het opzetten van  kleinschalige champignonkwekerijtjes in Uganda. Dertig vrouwen en 

weesmeisjes met HIV/AIDS krijgen een training en startmaterialen. Met de verkoop van de 

champignons kunnen zij in hun levensonderhoud voorzien.  

 

12.  De Nederlandse Stichting Casa de la Alegría financiert het werk van Laurie IJzerman 

die sinds 2011 hulpposten heeft opgezet in Cochabamba (Bolivia). Deze bieden veiligheid, 

scholing, traumaverwerking en eventueel onderdak aan kinderen en pubers, die 

getraumatiseerd  zijn door huiselijk geweld, misbruik, prostitutie, mensenhandel en 

gedwongen werk t.b.v. het gezinsinkomen. De docenten en medewerkers worden 

geschoold in het geven van o.a. creatieve vaktherapie en seksuele voorlichting. De 

beschadigde kinderen leren omgaan met agressie en het verwerken van trauma's.  

 

13. In Kameroen hebben al jaren geleden diverse kleine woongemeenschappen 

Synaparcam opgezet om zich te verzetten tegen de landroof door de grote palmolie- en 

rubberplantagebedrijven. De plantage-arbeiders intimideren en bedreigen de autochtone 

vrouwen. Protestbrieven, demonstraties en gesprekken met de directie hadden nog geen 
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effect. Synaparcam vraagt via NGO’s en TV in Frankrijk om aandacht voor de situatie. Het 

laatste protest betrof het gebrek aan bescherming tijdens de Covid-19 pandemie.  

 

14. De Fundación de Mujeres Indigenas de la Amazonia Ecuatoriana bestaat uit inheemse 

vrouwen van het Amazonegebied in Ecuador. Het fonds bundelt de krachten van de leef-

gemeenschappen om mondiale aandacht te vragen voor de verwoesting van hun 

woongebied door de grootschalige winning van aardolie. De olie-lekkage bederft drinkwater 

en voedsel is voor de inheemse bewoners. Ze eisen schadevergoeding en 

wetenschappelijke hulp bij het ontwikkelen van onderwijs o.a. in hun cultuur.  

 

15. Het doel van het XminY Actiefonds  https://hetactiefonds.nl/  is vrijwel gelijk aan het 

onze: wereldwijde steun voor projecten gericht op structurele maatschappelijke, politieke en 

economische verbeteringen als onderdeel van sociale rechtvaardigheid: bij voorkeur 

projecten geïnitieerd en uitgevoerd door de doelgroep. Het XminY Actiefonds ontvangt geen 

overheidssubsidie. X-Y krijgt veel projecten aangeboden ter ondersteuning. De projecten die 

voldoen aan hun eisen (zie: doel) maar die X-Y niet volledig kan honoreren, sturen ze 

regelmatig door naar het Saamhorigheidsfonds. Doordat X-Y zich uitvoerig heeft laten 

informeren over de deze projecten, de uitvoerders en de context, nemen zij ons veel werk 

uit handen. 

 

https://hetactiefonds.nl/

