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STICHTING	  PRONIÑOS,	  ACHTERGRONDEN	  EN	  DOELEN	  2014	  
	  
-‐IN	  GESPREK	  MET	  KATJA	  VISSER,	  OPRICHTER/VOORZITTER	  STICHTING	  PRONIÑOS-‐	  
Hoe	  en	  wanneer	  is	  Proniños	  ontstaan?	  
Proniños	  bestaat	  nu	  vijf	  jaar.	  In	  2009	  werd	  ik	  veertig	  jaar	  en	  dat	  bleek	  een	  moment	  van	  
ommekeer	  in	  mijn	  leven	  te	  zijn.	  Ineens	  was	  ik	  ervan	  overtuigd	  dat	  ik	  iets	  goeds	  wilde	  
doen	  voor	  kinderen,	  maar	  ik	  had	  geen	  idee	  hoe,	  wat	  en	  waar.	  Ik	  solliciteerde	  bij	  een	  
aantal	  ontwikkelingsorganisaties	  maar	  zonder	  succes.	  Op	  dat	  moment	  zei	  een	  vriend	  van	  
me	  (nu	  mijn	  partner!)	  tegen	  mij:	  "Je	  kunt	  het	  toch	  ook	  zelf	  gaan	  doen?!".	  En	  zo	  gezegd,	  zo	  
gedaan.	  Ik	  volgde	  een	  cursus	  en	  leerde	  een	  projectvoorstel	  schrijven.	  En…	  een	  project	  
diende	  zich	  intussen	  ook	  al	  aan.	  Mijn	  broer	  werkt	  namelijk	  bij	  FINCA	  Perú,	  een	  
organisatie	  die	  microkredieten	  verstrekt	  aan	  vrouwen.	  Naast	  het	  verstrekken	  van	  
leningen	  en	  het	  verzorgen	  van	  capacity	  trainingen	  voor	  deze	  vrouwen	  willen	  ze	  ook	  de	  
kinderen	  van	  deze	  vrouwen	  het	  lesprogramma	  van	  Aflatoun	  aanbieden.	  Daar	  is	  alleen	  
wel	  geld	  voor	  nodig	  en	  daar	  was	  ik:	  	  
Een	  bezoek	  aan	  de	  notaris,	  een	  inschrijving	  bij	  de	  KvK,	  een	  bestuur	  vormen	  en	  de	  
stichting	  was	  opgericht	  met	  als	  doel	  fondsen	  te	  werven	  om	  zoveel	  mogelijk	  kinderen	  in	  
de	  wereld	  kansen	  te	  geven.	  Ambitieus?	  Jazeker	  maar	  het	  allermooiste	  om	  te	  doen	  en	  het	  
beste	  besluit	  dat	  ik	  ooit	  heb	  kunnen	  nemen!	  

Hoe	  gaat	  het	  nu	  met	  Proniños?	  
Na	  de	  start	  in	  Peru	  bieden	  we	  daar	  nog	  steeds	  het	  lesprogramma	  aan,	  maar	  nu	  ook	  in	  
Ethiopië,	  Kenia	  en	  vanaf	  2015	  ook	  aan	  kinderen	  in	  Oeganda.	  Ook	  voeren	  we	  gesprekken	  
om	  te	  gaan	  starten	  in	  Guatemala	  en	  Nepal.	  Intussen	  hebben	  al	  7000	  kinderen	  het	  
programma	  via	  ons	  gevolgd.	  Ik	  ben	  echt	  heel	  trots	  en	  vooral	  ook	  omdat	  we	  de	  meest	  
kwetsbare	  kinderen	  bereiken	  zoals	  kinderen	  in	  de	  landelijke	  gebieden	  in	  Peru	  en	  Kenia,	  
voornamelijk	  dove	  kinderen	  of	  kinderen	  met	  een	  andere	  beperking	  in	  Ethiopië.	  In	  zowel	  
Oeganda	  als	  Guatemala	  zullen	  we	  het	  lesprogramma	  ook	  aan	  kinderen	  met	  een	  
beperking	  aanbieden	  en	  in	  Nepal	  aan	  weeskinderen.	  Niet	  alleen	  het	  aantal	  kinderen	  
groeit	  jaarlijks	  maar	  ook	  het	  aantal	  vrijwilligers	  in	  Nederland.	  Dit	  is	  van	  drie	  uitgegroeid	  
naar	  elf	  vaste	  vrijwilligers	  met	  ieder	  zijn	  of	  haar	  taak	  gebruikmakend	  van	  zijn	  of	  haar	  
eigen	  talenten.	  Het	  is	  zo	  mooi	  om	  het	  programma	  aan	  te	  bieden	  aan	  de	  meest	  kwetsbare	  
kinderen	  in	  de	  wereld,	  maar	  ook	  om	  te	  zien	  wat	  het	  in	  Nederland	  teweegbrengt.	  Ik	  ben	  
ontzettend	  dankbaar	  dat	  al	  die	  vrijwilligers	  hun	  vrije	  tijd	  en	  hun	  kennis	  bijdragen	  en	  dat	  
dan	  ook	  nog	  eens	  veel	  andere	  mensen	  ons	  helpen	  of	  (financieel)	  steunen.	  Het	  is	  echt	  een	  
voorrecht	  om	  hier	  in	  het	  middelpunt	  van	  te	  mogen	  staan!	  

Wat	  is	  de	  sleutel	  tot	  succes?	  
Passie!	  Zonder	  passie	  waren	  we	  niet	  waar	  we	  nu	  zijn	  en	  is	  dit	  niet	  te	  doen	  naast	  een	  
bijna	  fulltime	  baan,	  een	  partner	  en	  een	  sociaal	  leven.	  Daarnaast	  is	  het	  belangrijk	  het	  doel	  
altijd	  voor	  ogen	  te	  blijven	  houden.	  De	  drijfveer	  is	  zoveel	  mogelijk	  kinderen	  in	  de	  hele	  
wereld	  het	  lesprogramma	  aan	  te	  bieden.	  Alles	  wat	  ik	  doe	  voor	  Proniños	  heeft	  ten	  doel	  
dit	  te	  bereiken.	  Dan	  ga	  je	  daar	  gewoon	  voor,	  zonder	  angst	  en	  vol	  power!	  Met	  die	  drive	  
heb	  je	  dus	  gegarandeerd	  succes!	  	  

Welke	  wensen	  heb	  je?	  
Ik	  zou	  graag	  willen	  dat	  een	  groot	  fonds	  of	  een	  gulle	  gever	  Proniños	  steunt,	  zodat	  we	  nog	  
harder	  kunnen	  groeien	  en	  ons	  kunnen	  richten	  op	  het	  bereiken	  van	  meer	  kinderen	  in	  
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plaats	  van	  op	  het	  'eindjes	  aan	  elkaar	  knopen'	  om	  elk	  jaar	  weer	  alle	  projecten	  te	  kunnen	  
financieren.	  
Verder	  wil	  ik:	  

• Sociale	  ondernemingen	  opzetten	  in	  de	  projectlanden	  die	  de	  projecten	  financieel	  
ondersteunen	  en	  ook	  nog	  eens	  extra	  banen	  genereren	  voor	  de	  mensen	  daar.	  Dit	  
draagt	  bij	  aan	  de	  zelfredzaamheid	  van	  een	  land.	  

• Dat	  de	  poppetjes	  van	  Proniños	  'tot	  leven	  gaan	  komen'	  en	  dat	  we	  daarmee	  extra	  
inkomsten	  genereren	  in	  Nederland	  en	  in	  het	  buitenland.	  

• Dat	  ons	  plan	  'Klas	  voor	  Klas'	  (klassen	  hier	  in	  actie	  voor	  klassen	  in	  de	  
projectlanden)	  werkelijkheid	  wordt	  in	  combinatie	  met	  het	  geven	  van	  Aflatoun-‐
trainingen	  in	  Nederland.	  

• Uitbreiding	  in	  2015	  naar	  Guatemala	  en	  Nepal.	  
• 100	  shoppers	  per	  maand	  in	  onze	  nieuwe	  webshop.	  
• Eind	  2015	  een	  nieuwe	  WordPress	  website.	  
• Dat	  we	  nog	  een	  bekende	  Nederlander	  als	  ambassadeur	  hebben.	  	  
• Nog	  meer	  extra	  projecten	  zoals	  het	  circusproject	  Peru,	  spaarproject	  schoon	  

drinkwater	  voor	  de	  kinderen	  in	  Peru,	  spaarproject	  zonnelampen	  voor	  de	  
kinderen	  in	  Kenia,	  etc.	  
	  

Uiteindelijk	  is	  mijn	  grootste	  wens	  dat	  alle	  kinderen	  over	  de	  hele	  wereld	  gelijke	  
kansen	  hebben	  op	  een	  mooie	  toekomst!	  

Proniños	  heb	  ik	  opgericht	  om	  dit	  waar	  te	  maken,	  want	  kinderen	  zijn	  ten	  slotte	  het	  de	  
toekomst	  van	  de	  wereld!	  De	  rest	  van	  mijn	  leven	  zal	  ik	  mij	  blijven	  inzetten	  voor	  het	  
bieden	  van	  deze	  kansen	  aan	  alle	  kinderen	  op	  de	  wereld!	  

	  

Katja	  bij	  haar	  projectbezoek	  in	  Ethiopië	   	  
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-‐ORGANISATIESTRUCTUUR	  STICHTING	  PRONIÑOS-‐	  
Proniños-‐team	  
Proniños	  bestaat	  uit	  een	  bestuur	  van	  3	  mensen	  en	  een	  aantal	  vrijwilligers	  die	  samen	  het	  
Proniños-‐team	  vormen.	  In	  2014	  heeft	  één	  vrijwilliger	  (Sandra)	  afscheid	  genomen	  en	  is	  
naar	  Spanje	  verhuisd,	  één	  vrijwilliger	  (Peter)	  is	  gestopt	  als	  projectleider	  en	  is	  
toegetreden	  tot	  het	  Comité	  van	  Aanbeveling	  als	  adviseur/ambassadeur,	  en	  hebben	  zes	  
enthousiaste	  jonge	  mensen	  zich	  bij	  het	  team	  aangesloten!	  
Dit	  is	  ons	  team	  (voor	  de	  taakverdeling	  zie	  Bijlage	  2):	  
	  

• Katja	  Visser	  (Vlaardingen)	   	  	   voorzitter	  	  
fondsenwerving,	  nieuwe	  en	  speciale	  projecten	  	  	  

• Mascha	  van	  Sambeek	  (Maastricht)penningmeester	  
coördinator	  projecten,	  	  project	  Kenia	  

• Lenie	  Polderman	  (Achlum)	  	   secretaris	  
project	  Peru	  

• Yvonne	  Roeterdink	  (Houten)	   coördinator	  communicatie/crowdfunding/	  	  
acties	  

• Katelijne	  Heringa	  (Delft)	  	   	   fondsenwerving	  
• Kim	  Ham	  (Vlaardingen)	  	   	   project	  Oeganda,	  acties,	  adressenbeheer	  
• Michèle	  	  Josemans	  (Utrecht)	   project	  Guatemala,	  impactmetingen,	  acties	  
• Sofie	  Bartels	  (Utrecht)	   	   project	  Ethiopië,	  acties	  	  
• Judith	  Visser	  (Amsterdam)	   	   vormgeving	  Proniños-‐poppetjes	  
• Daniëla	  Bautz	  (Houten)	   	   assistent	  communicatie/crowdfunding/acties	  
• Silvia	  Schakel	  (Houten)	   	   bouw	  en	  beheer	  website	  

	  
Omdat	  Mascha	  heeft	  aangegeven	  in	  2015	  te	  willen	  stoppen	  als	  penningmeester,	  is	  er	  een	  
vacature	  voor	  een	  nieuwe	  penningmeester.	  
	  
In	  2014	  is	  het	  team	  drie	  keer	  bij	  elkaar	  geweest	  om	  de	  onderlinge	  samenwerking	  te	  
versterken,	  elkaar	  te	  inspireren	  en	  de	  taken	  te	  verdelen.	  Iedereen	  binnen	  het	  team	  heeft	  
zijn/haar	  eigen	  taken.	  Voor	  het	  gehele	  Proniños-‐team	  geldt	  dat	  zij	  alles	  op	  vrijwillige	  
basis	  doen	  en	  dus	  geen	  beloning	  krijgen.	  Daarnaast	  woont	  het	  hele	  team	  verspreid	  door	  
Nederland	  waardoor	  er	  vanuit	  huis	  gewerkt	  wordt.	  
	  
Comité	  van	  aanbeveling	  
Buiten	  het	  Proniños-‐team	  is	  er	  een	  Comité	  van	  Aanbeveling	  dat	  het	  team	  met	  raad	  en	  
daad	  terzijde	  staat:	  

• Inge	  Diepman	   	   	   adviseur	  en	  ambassadrice	  
• Hidde	  van	  der	  Veer	   	   	   adviseur	  en	  ambassadeur	  
• Peter	  Henssen	   	   	   adviseur	  en	  ambassadeur	  
• Lisa	  	   	   	   	   	   jeugdambassadrice	  
• Egbert	  Boertien	  	   	   	   adviseur	  
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Teambijeenkomst	  in	  mei	  2014	  in	  Houten	   	  

bestuur	  

Bestuur	  
(beleid,	  nieuwe	  ini0a0even)	  

	  
Voorzi7er	  Katja	  

(Fondsen,	  Communica0e)	  
	  Penningmeester	  Mascha	   	   	   	   	  Secretaris	  Lenie	  

	  (Projecten,	  	  Financiën) 	   	   	   	   	  (Office	  Management)	  

	  
FONDSEN	  KATJA	  
	  

	  
PROJECTEN	  MASCHA	  

	  

	  
FINANCIËN	  MASCHA	  

	  
COMMUNICATIE	  YVONNE	  

	  
OFFICE	  MANAGEMENT	  LENIE	  

Comité	  van	  aanbeveling	  
Inge	  
Hidde	  
Peter	  
Egbert	  

Lisa	  	  (jeugd)	  
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-‐ONZE	  PARTNERS	  IN	  DE	  PROJECTLANDEN-‐	  
Aflatoun	  	  
Het	  lesprogramma	  dat	  Proniños	  de	  kinderen	  in	  de	  ontwikkelingslanden	  aanbiedt,	  is	  
ontwikkeld	  door	  Aflatoun.	  Aflatoun	  is	  een	  internationale	  organisatie	  gericht	  op	  het	  
aanbieden	  van	  educatieve	  programma’s	  voor	  kinderen.	  Het	  lesprogramma	  is	  een	  
combinatie	  van	  sociaal	  en	  financieel	  onderwijs,	  gericht	  op	  duurzaam	  resultaat.	  	  
Het	  omvat	  vijf	  modules	  waarin	  de	  kinderen	  leren	  over	  hun	  rechten	  en	  
verantwoordelijkheden	  als	  wereldburgers	  (zie	  Bijlage	  1).	  	  
Aflatoun	  biedt	  geen	  financiële	  ondersteuning,	  deze	  verantwoordelijkheid	  draagt	  
Proniños.	  

FINCA	  Perú	  in	  Peru	  
Proniños	  werkt	  in	  Peru	  samen	  met	  FINCA	  Perú.	  FINCA	  Perú	  houdt	  zich	  bezig	  met	  de	  
sociale	  integratie	  en	  ontwikkeling	  van	  vrouwen	  in	  dorpen	  en	  leefgemeenschappen	  met	  
beperkte	  bestaansmiddelen.	  FINCA	  Perú	  biedt	  de	  vrouwen	  microkrediet	  en	  geeft	  ze	  
daarnaast	  training	  op	  het	  gebied	  van	  zelfontplooiing,	  hygiëne,	  geboortebeperking	  etc..	  
Proniños	  richt	  zich	  met	  het	  Aflatoun-‐lesprogramma	  op	  de	  kinderen	  van	  deze	  vrouwen	  
en	  hun	  klasgenootjes.	  

Respo	  International/Dires	  House	  of	  Development	  in	  Ethiopië	  
Proniños	  werkt	  in	  Ethiopië	  samen	  met	  Respo	  International	  en	  Dires	  House	  of	  
Development.	  Respo	  International	  is	  een	  Zwolse	  stichting	  die	  zich	  richt	  op	  de	  
versterking	  van	  de	  persoonlijke	  en	  maatschappelijke	  positie	  van	  mensen	  met	  een	  
handicap	  in	  ontwikkelingslanden	  door	  middel	  van	  sport.	  In	  Ethiopië	  heeft	  Respo	  
International	  een	  samenwerkingsverband	  met	  Dires	  House	  of	  Sport	  dat	  valt	  onder	  Dires	  
House	  of	  Development.	  Vanuit	  het	  House	  of	  Sport	  worden	  diverse	  sportprogramma’s	  
voor	  mensen	  met	  een	  handicap	  uitgevoerd.	  	  
Proniños	  richt	  zich	  in	  Ethiopië	  met	  het	  Aflatoun-‐lesprogramma	  met	  name	  op	  deze	  
kinderen	  met	  een	  beperking	  en	  op,	  voornamelijk	  dove,	  kinderen	  in	  het	  basisonderwijs	  in	  
de	  hoofdstad	  Addis	  Abeba.	  

Home	  Sweet	  Home	  in	  Oeganda	  
In	  samenwerking	  met	  het	  weeshuis	  en	  de	  dagbesteding	  gehandicapten	  “Home	  Sweet	  
Home”	  in	  Jinja,	  in	  het	  zuiden	  van	  Oeganda	  wil	  Stichting	  Proniños	  in	  2015	  starten	  24	  
kinderen	  het	  Aflatoun-‐lesprogramma	  aan	  te	  bieden.	  Dit	  zijn	  kinderen	  uit	  de	  omliggende	  
dorpjes	  en	  een	  paar	  weeskinderen	  van	  Home	  Sweet	  Home	  zelf.	  Home	  Sweet	  Home	  gaat	  
het	  lesprogramma	  combineren	  met	  voorlichting	  over	  aids.	  	  
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DOELEN	  EN	  RESULTATEN	  IN	  2014	  
	  
-‐DOELEN-‐	  
In	  2014	  hebben	  we	  ons	  als	  Proniños	  de	  volgende	  doelen	  gesteld:	  	  

-‐ bestaande	  projecten	  voort	  te	  zetten	  en	  uit	  te	  breiden	  in	  samenwerking	  met	  onze	  
partners	  met	  behoud	  van	  de	  kwaliteit;	  	  

-‐ samenwerking	  aan	  te	  gaan	  met	  nieuwe	  partners	  in	  nieuwe	  landen;	  	  
-‐ professioneler	  te	  werken	  binnen	  het	  team	  om	  bovenstaand	  doel	  te	  bereiken;	  	  
-‐ de	  naamsbekendheid	  van	  Proniños	  te	  vergroten;	  	  
-‐ voldoende	  fondsen	  te	  werven.	  	  

	  
-‐RESULTATEN-‐	  
Uitbreiding	  bestaande	  projecten	  met	  behoud	  van	  kwaliteit	  
Proniños	  heeft	  zich	  als	  doel	  gesteld	  zoveel	  mogelijk	  kinderen	  in	  ontwikkelingslanden	  
extra	  kansen	  te	  bieden	  door	  sociale	  en	  financiële	  educatie.	  Concreet	  betekent	  dit	  dat	  
Proniños	  jaarlijks	  wil	  groeien	  met	  minimaal	  15%	  meer	  kinderen	  per	  jaar	  die	  extra	  
scholing	  ontvangen.	  	  
	  
Peru	  (zie	  ook	  hoofdstuk	  “Projecten”)	  	   	   	   	   	   	   	  
Het	  schooljaar	  loopt	  in	  Peru	  van	  begin	  maart	  tot	  eind	  december.	  
In	  2014	  zijn	  in	  Peru	  1215	  kinderen	  extra	  geschoold	  door	  vier	  Aflatoun-‐leraressen.	  	  In	  
2013	  waren	  dit	  1495	  kinderen.	  In	  Peru	  is	  het	  aantal	  extra	  geschoolde	  kinderen	  in	  2014	  
dus	  niet	  gegroeid.	  Er	  is	  gekozen	  voor	  lessen	  op	  kleinere	  scholen	  in	  meer	  afgelegen	  
dorpen,	  waar	  de	  impact	  van	  het	  lesprogramma	  groter	  is.	  We	  hebben	  dus	  bewust	  
gekozen	  voor	  kwaliteit	  boven	  kwantiteit.	  In	  2015	  is	  het	  de	  bedoeling	  met	  een	  extra	  
lerares	  te	  gaan	  werken	  en	  zo	  meer	  kinderen	  te	  bereiken.	  
Elke	  maand	  ontvangen	  we	  een	  uitgebreid	  verslag	  van	  alle	  activiteiten.	  De	  leraressen	  en	  
kinderen	  werken	  vol	  enthousiasme	  conform	  de	  methode	  van	  Aflatoun.	  
	  
Ethiopië	  (zie	  ook	  hoofdstuk	  “Projecten”)	  
Het	  schooljaar	  loopt	  in	  Ethiopië	  van	  september	  tot	  en	  met	  mei.	  
In	  het	  nu	  lopende	  schooljaar	  2014/2015	  worden	  1600	  kinderen	  extra	  geschoold,	  dat	  
waren	  in	  het	  schooljaar	  2013/2014	  bijna	  800	  kinderen.	  In	  Ethiopië	  is	  het	  aantal	  extra	  te	  
scholen	  kinderen	  in	  2014	  dus	  flink	  gegroeid.	  
In	  mei	  heeft	  Katja	  de	  scholen	  en	  de	  ondernemingsdag	  bezocht	  en	  kunnen	  constateren	  
dat	  ook	  hier	  de	  leraren	  en	  kinderen	  vol	  enthousiasme	  werken	  en	  dat	  de	  resultaten	  zeer	  
positief	  zijn.	  	  
	  	  
Kenia	  (zie	  ook	  hoofdstuk	  “Projecten”)	  
In	  Kenia	  loopt	  het	  schooljaar	  van	  januari	  tot	  en	  met	  december.	  	  
In	  het	  schooljaar	  2014	  zijn	  in	  Kenia	  50	  kinderen	  aanvullend	  geschoold,	  dat	  waren	  in	  het	  
schooljaar	  2013	  40	  kinderen.	  De	  ingezette	  groei	  zal	  in	  het	  schooljaar	  2015	  niet	  
doorgezet	  worden,	  omdat	  een	  van	  de	  twee	  leraressen	  van	  baan	  veranderd	  is	  en	  de	  
lerares/supervisor	  nu	  alle	  extra	  lessen	  in	  twee	  klassen	  voor	  haar	  rekening	  neemt.	  
Hiervoor	  zal	  in	  2015	  een	  oplossing	  gevonden	  moeten	  worden.	  
	  
Nieuwe	  projecten	  in	  nieuwe	  landen	  starten	  
In	  2014	  zijn	  de	  eerste	  stappen	  ondernomen	  om	  projecten	  te	  starten	  in	  Oeganda,	  
Guatemala	  en	  Nepal	  (zie	  hoofdstuk	  “Projecten”).	  
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Professionalisering	  	  
In	  2014	  zijn	  we	  als	  team	  drie	  keer	  bijeen	  geweest	  om	  de	  onderlinge	  samenwerking	  te	  
versterken,	  elkaar	  te	  inspireren	  en	  de	  taken	  te	  (her)verdelen.	  Dit	  heeft	  onder	  andere	  
geleid	  tot	  een	  voor	  elk	  teamlid	  op	  maat	  gemaakte	  taakomschrijving	  en	  duidelijke	  
afspraken	  over	  de	  aan	  te	  leveren	  rapportages	  van	  de	  teamleden	  (maandelijks),	  het	  
bestuur	  (maandelijks)	  en	  de	  partnerorganisaties	  (elk	  kwartaal).	  	  
Door	  leden	  van	  het	  Proniños-‐team	  zijn	  in	  2014	  workshops	  gevolgd	  op	  het	  gebied	  van	  
fondsenwerving.	  	  
 
Naamsbekendheid	  	  
De	  naamsbekendheid	  van	  de	  Proniños	  is	  in	  2014	  vergroot	  door	  (zie	  hoofdstukken	  
“Fondsen/Acties”	  en	  “Communicatie”)	  

• acties	  
• benefietfeesten	  
• radio-‐interviews	  	  
• artikelen	  in	  bladen	  
• vermelding/blogs	  op	  websites	  
• zeer	  actief	  te	  zijn	  op	  sociale	  media	  

	  
Fondsenwerving	  	  
In	  2014	  hebben	  we	  niet	  alleen	  fondsen	  geworven	  voor	  de	  lopende	  projecten	  in	  2014,	  
maar	  ook	  voor	  onze	  projecten	  in	  2015.	  Toen	  de	  begrotingen	  voor	  de	  verschillende	  
projecten	  van	  2015	  gereed	  waren,	  zijn	  we	  begonnen	  specifiek	  voor	  een	  project	  fondsen	  
te	  werven	  aan	  de	  hand	  van	  een	  korte	  projectbeschrijving.	  Behalve	  grote	  en	  kleine	  
fondsen	  zijn	  ook	  kringloopwinkels	  aangeschreven	  die	  aan	  goede	  doelen	  schenken	  en	  
met	  een	  positief	  resultaat	  (zie	  hoofdstuk	  Donaties/Fondsen/Acties).	  
Helaas	  hebben	  we	  nog	  niet	  al	  de	  benodigde	  fondsen	  voor	  onze	  projecten	  in	  2015	  kunnen	  
binnenhalen.	  
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KORT	  JAAROVERZICHT	  2014	  	  
	  
januari	  

• De	  kersttwitteractie	  van	  ACC	  ICT	  gewonnen,	  €	  1000,-‐	  voor	  Proniños!	  
• Inspirerende	  teambijeenkomst	  met	  onze	  adviseur/ambassadeur	  Inge	  Diepman	  in	  

Houten:	  veel	  adviezen/tips	  van	  Inge	  en	  ideeën	  voor	  nieuwe	  acties!	  
• Opbrengst	  Love	  Boat	  Feest	  Lions	  Club	  Vlaardingen	  ca.	  €	  7.000,-‐	  voor	  Proniños!	  	  
• De	  1%	  Club	  heeft	  in	  het	  kader	  van	  de	  Crazy	  Fundraising	  Campaign	  deze	  maand	  

ruim	  €	  1.600	  overgemaakt	  voor	  Ethiopië.	  
	  

	  
	  
februari	  

• Onze	  nieuwe	  slogan,	  door	  Inge	  bedacht,	  is	  “Extra	  scholing,	  extra	  kansen”!	  
• Remmert	  en	  Sofie	  zijn	  via	  onze	  partner	  Respo	  als	  Proniños-‐vrijwilliger	  naar	  ons	  

project	  in	  Ethiopië	  vertrokken.	  
• €	  1.000	  ontvangen	  van	  Kringloopwinkel	  de	  Wisselbeker	  uit	  Nootdorp!	  

	  
	  

	  
	  
maart	  

• In	  Peru	  zijn	  de	  scholen	  weer	  begonnen.	  
• Katja	  en	  Peter	  geïnterviewd	  door	  Omroep	  Vlaardingen	  over	  Proniños	  
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april	  

• De	  kinderen	  in	  Peru	  zijn	  begonnen	  met	  sparen	  en	  hebben	  van	  afvalmateriaal	  
spaarpotten	  gemaakt.	  

• Yvonne	  heeft	  op	  de	  Koningsmarkt	  in	  Houten	  gedoneerde	  producten	  van	  SIS	  
Original	  verkocht	  en	  bijna	  €	  1.100,-‐	  voor	  Proniños	  binnengehaald!	  
	  

mei	  
• Inspirerende	  en	  gezellige	  teambijeenkomst	  in	  Houten	  met	  bijdragen	  van	  Katja	  

(terug-‐	  en	  vooruitblik),	  Yvonne	  (toelichting	  boek	  “Vonk”)	  en	  Rediet	  (informatie	  
over	  Aflatoun).	  

• Katja	  is	  bij	  de	  ondernemingsdag	  in	  Ethiopië!	  
• Katja	  promoot	  Proniños	  bij	  de	  expositie	  Artyvette.	  

	  

	  
Teambijeenkomst	  in	  Houten	  

	  

	  
Ondernemingsdag	  Ethiopië	  
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juni	  
• Kringloopwinkel	  Keer	  op	  Keer	  uit	  Heiloo	  schenkt	  als	  opkikker	  €	  200.	  
• Stichting	  Het	  Vincentrum	  Arnhem	  draagt	  €	  1.000	  bij	  voor	  Peru	  2015.	  
• Kim	  start	  met	  de	  cartridge(inlever)-‐actie	  bij	  bedrijven.	  
• Katja	  geïnterviewd	  door	  Omroep	  Vlaardingen	  over	  haar	  projectbezoek	  aan	  

Ethiopië.	  
• Yvonne	  heeft	  op	  het	  Ladies	  Event	  in	  ’t	  Goy	  wederom	  gedoneerde	  producten	  van	  

SIS	  Original	  verkocht	  en	  ca.	  	  €	  125	  opgehaald	  voor	  Proniños!	  
	  
juli	  

• Er	  doen	  al	  bijna	  30	  bedrijven	  mee	  aan	  de	  recycle	  cartridge-‐actie!	  
	  
augustus	  

• Michèle	  is	  in	  Guatemala	  o.a.	  om	  een	  nieuw	  project	  te	  starten.	  
• €	  1.735	  ontvangen	  van	  de	  Dutch	  Flower	  Foundation	  voor	  schoolspullen	  Ethiopië.	  
• Artikelen	  van	  Katja	  in	  Libelle	  en	  De	  Zaak.	  

	  
september	  

• De	  scholen	  in	  Ethiopië	  zijn	  weer	  begonnen.	  
• Michèle	  gaat	  van	  start	  met	  impactmetingen	  van	  al	  onze	  projecten.	  
• Twee	  teams	  hebben	  voor	  ons	  meegedaan	  aan	  de	  Dam	  tot	  Damloop	  en	  ruim	  €	  

3.300	  opgehaald! 	  
• We	  bestaan	  dit	  jaar	  5	  jaar	  en	  ter	  gelegenheid	  daarvan	  heeft	  Yvonne	  een	  

benefietfeest,	  een	  Ibiza	  Party,	  georganiseerd,	  opbrengst	  ca.	  €	  800.	  Hiervoor	  werd	  
Yvonne	  geïnterviewd	  door	  Omroep	  Houten.	  

	  

	  
Katja	  en	  Mascha	  

	  
oktober	  

• De	  Haëlla	  Foundation	  schenkt	  €	  1.000,	  -‐	  voor	  Ethiopië.	  
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november	  
• Mooie	  teambijeenkomst	  in	  Houten	  met	  bijdragen	  van	  Katja	  (doelen	  Proniños),	  

Michèle	  (nieuw	  project	  Guatemala)	  en	  overleg	  over	  taakverdelingen.	  
• Kringloopwinkel	  De	  Recycling	  Westland	  	  schenkt	  €	  1.000,-‐	  voor	  Ethiopië.	  

	  
december	  	  

• Nieuwe	  donatiewebshop	  van	  start.	  
• Crowdfunding	  gestart	  via	  PIF	  World,	  een	  modern	  crowdsourcing	  platform.	  
• Samenwerkingsovereenkomst	  getekend	  met	  KidsMindz.	  
• Kringloop	  Emmaus	  Bilthoven	  schenkt	  het	  ontbrekende	  bedrag	  voor	  ons	  nieuwe	  

project	  met	  partner	  Home	  Sweet	  Home	  in	  Oeganda,	  €	  2.039!	  
• We	  doen	  weer	  mee	  aan	  de	  kersttwitteractie	  van	  ACC	  ICT.	  
• Yvonne	  werd	  geinterviewd	  door	  Omroep	  Houten,	  zij	  was	  genomineerd	  voor	  de	  

“Kracht	  van	  de	  vrijwilliger”	  door	  haar	  vriendin	  Silvia	  Schakel.	  
• Tweehonderd	  kerstkaarten	  met	  engeltje	  uit	  Guatemala	  als	  dank	  aan	  alle	  

donateurs	  en	  vrienden	  van	  Proniños	  verstuurd.	  
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PROJECTEN	  2014	  
	  
-‐PROJECT	  PERU	  2014-‐	  
De	  leraressen	  
In	  2014	  zijn	  in	  Peru	  vier	  leraressen	  (Vanessa,	  Jenny,	  Doris,	  Denisse)	  met	  het	  Aflatoun-‐
lesprogramma	  actief	  geweest	  in	  totaal	  68	  klassen	  op	  19	  scholen.	  1215	  kinderen	  zijn	  dit	  
jaar	  aanvullend	  geschoold.	  Flora,	  één	  van	  onze	  leraressen	  van	  de	  vorige	  jaren,	  heeft	  
samen	  met	  Carlos	  de	  supervisie	  op	  zich	  genomen.	  Allen	  zijn	  in	  dienst	  van	  FINCA	  Perú	  en	   
willen graag bijdragen aan een betere toekomst voor de meest kansarme kinderen, kinderen 
die ver verwijderd wonen van grote steden en dorpen en soms wel meer dan een uur moeten 
lopen om bij de school te komen. De leraressen zijn blij te zien hoe aanhankelijk en leergierig 
deze kinderen zijn en hoe snel ze vorderingen maken. 
 

Doris,	  Vanessa,	  Carlos,	  Denisse,	  Jenny,	  Flora	  
	  
De	  locaties	  
De	  19	  scholen	  bevinden	  zich	  in	  de	  Andes	  in	  de	  departementen	  Huancavelica	  en	  
Ayacucho.	  Deze	  behoren	  tot	  de	  armste	  departementen	  in	  Peru,	  waar	  een	  groot	  deel	  van	  
de	  bevolking	  in	  armoede	  leeft,	  zelfs	  grotendeels	  in	  extreme	  armoede.	  In	  2014	  is	  ervoor	  
gekozen	  om	  op	  twee	  locaties	  het	  Aflatoun-‐lesprogramma	  niet	  langer	  aan	  te	  bieden,	  
omdat	  het	  hier	  een	  meer	  ontwikkeld	  gebied	  betreft.	  Daar	  staat	  tegenover	  dat	  er	  een	  
aantal	  nieuwe	  locaties	  bijgekomen	  is	  waar	  het	  programma	  een	  grotere	  impact	  heeft	  
vanwege	  de	  daar	  aanwezige	  armoede	  en	  slechte	  scholing.	  	  
	  
De	  lessen	  
De	  kinderen	  hebben	  in	  2014	  een	  Aflatoun-‐les	  van	  anderhalf	  uur	  per	  week	  gekregen.	  In	  
samenwerking	  met	  de	  scholen	  vinden	  de	  lessen	  in	  de	  bestaande	  leslokalen	  plaats.	  
Het	  schooljaar	  is	  (na	  de	  zomervakantie	  in	  januari	  en	  februari)	  in	  maart	  begonnen	  en	  elke	  
maand	  zijn	  verschillende	  thema´s	  aan	  de	  orde	  gekomen,	  zoals	  sparen,	  zaaien,	  zuinig	  
omgaan	  met	  water	  en	  voedsel,	  milieu,	  gezondheid,	  persoonlijke	  hygiëne,	  veilige	  woning	  
en	  woonomgeving,	  wat	  te	  doen	  bij	  natuurrampen,	  huisdieren/dieren	  in	  de	  vrije	  natuur,	  
de	  functie	  van	  bomen,	  de	  verschillen	  in	  klimaat	  in	  de	  wereld,	  verschillende	  valuta,	  
rechten	  en	  plichten,	  morele	  waarden,	  en	  de	  eerste	  stap	  naar	  een	  minionderneming.	  
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De	  afsluiting	  van	  het	  jaar	  2014	  
Net	  als	  voorgaande	  jaren	  is	  in	  de	  maand	  december	  het	  Aflatoun-‐programma	  afgesloten	  
met	  diverse	  activiteiten.	  Zo	  konden	  de	  kinderen	  hun	  artistieke	  talenten	  tonen	  door	  
middel	  van	  toneelstukjes,	  cabaret,	  zang,	  dans,	  gedichtjes	  en	  ritmische	  gymnastiek.	  	  	  	  	  	  	  
In	  aanwezigheid	  van	  docenten,	  schooldirecties	  en	  ouders	  hebben	  de	  kinderen	  hun	  
gespaarde	  geld	  in	  envelopjes	  meegekregen	  met	  daarop	  het	  gespaarde	  bedrag	  en	  een	  
aanmoediging.	  De	  beste	  spaarders	  onder	  hen	  kregen	  een	  medaille.	  	  Er	  zijn	  68	  medailles	  
uitgereikt	  op	  de	  19	  scholen.	  
Tot	  slot	  zijn	  speciale	  groepen	  gevormd	  van	  elk	  5	  à	  6	  personen	  bestaande	  uit	  docenten,	  
directieleden,	  leerlingen	  en	  ouders	  om	  het	  Aflatoun-‐lesprogramma	  van	  het	  afgelopen	  
schooljaar	  te	  evalueren.	  Het	  was	  een	  fantastisch	  schooljaar	  en	  alle	  kinderen	  hebben	  
genoten	  van	  het	  zeer	  leerzame	  Aflatoun-‐lesprogramma!	  
	  
Foto´s	  

	  
sparen	  	   	   	   	   	   	  

	  
moederdag	   	   	   	   	   vreemde	  valuta	  

	  	   	  
de wereld     zaaien 



 

16	  
	  

 
zuinig met water     

 
een	  medaille!	   	   	   	   	   geslaagd!	  
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-‐PROJECT	  KENIA	  2014-‐	  
De	  leraressen	  
In	  2014	  zijn	  in	  Kenia	  twee	  leraressen	  (Susan	  en	  Angelina)	  met	  het	  Aflatoun-‐
lesprogramma	  actief	  geweest	  op	  de	  Mtito	  Andei	  primary	  school	  waar	  beide	  leraressen	  
lesgeven.	  Halverwege	  het	  jaar	  heeft	  lerares	  Angelina	  de	  school	  echter	  verlaten	  omdat	  ze	  
een	  nieuwe	  baan	  heeft	  op	  een	  school	  in	  Kitui,	  een	  heel	  eind	  van	  Mtito	  Andei	  vandaan.	  
Een	  andere	  lerares	  was	  gauw	  gevonden,	  maar	  helaas	  niet	  genoeg	  ingevoerd	  om	  de	  
Aflatoun-‐lessen	  over	  te	  nemen.	  Lerares	  en	  coördinator	  Susan	  heeft	  dit	  toen	  op	  zich	  
genomen,	  zodat	  dit	  jaar	  50	  kinderen	  aanvullend	  geschoold	  zijn.	  Deze	  kinderen	  zitten	  in	  
klas	  5	  en	  6	  van	  de	  lagere	  school	  en	  zij	  hebben	  een	  Aflatoun-‐les	  van	  een	  uur	  per	  week	  
gekregen.	  	  
De	  lessen	  vinden	  plaats	  in	  de	  bestaande	  school.	  De	  school	  staat	  in	  Mtito	  Andei,	  een	  dorp	  
dat	  gelegen	  is	  tussen	  Nairobi	  en	  Mombassa.	  	  

	   	   	  
Kenia	   	   	   	   	   Susan	   	   	   	   Angelina	  

Lerares	  Susan	  over	  het	  Aflatoun-‐lesprogramma	  
“We	  are	  really	  grateful	  to	  the	  Proniños	  community	  for	  thinking	  so	  much	  about	  us	  and	  
supporting	  this	  children	  to	  be	  useful	  members	  of	  the	  society	  and	  the	  world	  in	  general,	  we	  
are	  just	  thankful.”	  
 
De	  lessen	  
Buiten	  het	  volgen	  van	  de	  modules	  van	  het	  Aflatoun-‐lesprogramma	  hebben	  de	  kinderen	  
ook	  dit	  jaar	  weer	  verhaaltjes	  geschreven	  over	  hun	  bezigheden	  en	  toekomstdromen	  en	  
aan	  ons	  toegestuurd.	  
Jane	  (13	  jaar)	  wil	  later	  lerares	  worden	  net	  als	  Susan,	  ze	  wil	  graag	  auto	  leren	  rijden,	  in	  
een	  vliegtuig	  vliegen	  en	  wilde	  dieren	  zien.	  Ze	  houdt	  van	  haar	  vader	  en	  moeder	  en	  eet	  
graag	  fruit	  en	  “chicken	  and	  chips”.	  
Paul	  (13	  jaar)	  wil	  later	  piloot	  worden	  en	  andere	  landen	  zien.	  Hij	  houdt	  van	  voetballen	  en	  
vindt	  Engels	  de	  beste	  taal	  van	  de	  wereld.	  
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Foto´s	  

 

De	  kinderen	  openen	  de	  les	  elke	  keer	  met	  het	  Aflatoun	  lied.	  
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-‐PROJECT	  ETHIOPIË	  2014-‐	  
De	  lessen	  	  
Proniños	  heeft	  ervoor	  gezorgd	  dat	  in	  de	  eerste	  helft	  van	  2014	  (lesjaar	  2013/2014)	  900	  
kinderen	  het	  Aflatoun-‐lesprogramma	  volgen	  in	  Addis	  Abeba,	  de	  hoofdstad	  van	  Ethiopië.	  
Bijzonder	  is	  dat	  een	  groot	  deel	  van	  deze	  kinderen	  doof	  is	  en	  dat	  het	  programma	  speciaal	  
voor	  hen	  is	  aangepast	  zodat	  deze	  kwetsbare	  groep	  kinderen	  ‘gehoord’	  wordt.	  In	  het	  
schooljaar	  2014/2015,	  dat	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  2014	  is	  begonnen,	  volgen	  1600,	  deels	  
dove	  kinderen,	  het	  Aflatoun-‐lesprogramma.	  15	  leraren,	  deels	  zelf	  doof,	  geven	  de	  
kinderen	  les	  naast	  hun	  reguliere	  lesprogramma.	  Iedere	  donderdag	  komen	  de	  Aflatoun-‐
leraren	  samen	  om	  ervaringen	  uit	  te	  wisselen	  en	  getraind	  te	  worden	  door	  de	  Aflatoun-‐
supervisor	  Tilahun.	  
 

 
Ethiopië	   	   	   	   	   Vrijwilliger	  Remmert	  
	  
Nationale	  Aflatoundag	  eind	  maart	  
Remmert	  en	  Sofie	  (nu	  onze	  projectleider	  Ethiopië)	  hebben	  op	  de	  laatste	  zaterdag	  van	  
maart	  de	  Nationale	  Aflatoundag	  georganiseerd	  en	  dat	  was	  een	  groot	  succes!	  Er	  waren	  
optredens	  van	  de	  kinderen,	  uitleg	  over	  Aflatoun	  en	  er	  werd	  weer	  veel	  traditioneel	  
gedanst!	  Daarnaast	  hadden	  de	  kinderen	  via	  Skype	  contact	  met	  andere	  Aflatoun-‐kinderen	  
over	  de	  hele	  wereld.	  

Ondernemingsdag	  25	  mei	  
Om	  de	  kinderen	  enthousiast	  te	  maken	  voor	  en	  een	  duw	  in	  de	  goede	  richting	  te	  geven	  aan	  
hun	  mini-‐onderneming	  is	  het	  idee	  ontstaan	  om	  op	  25	  mei	  een	  ondernemingsdag	  voor	  de	  
kinderen	  te	  organiseren.	  	  Sofie	  heeft	  deze	  dag	  georganiseerd	  en	  namens	  Proniños	  was	  
Katja	  aanwezig.	  De	  dag	  is	  als	  volgt	  verlopen:	  
Het	  programma	  begon	  met	  uitleg	  over	  Aflatoun	  door	  twee	  leerlingen	  waarna	  het	  
Aflatoun-‐lied	  voorgedragen	  werd.	  Het	  liedje	  werd	  eerst	  gezongen	  door	  dove	  kinderen.	  
Hun	  lichamen	  bewogen	  op	  het	  ritme	  en	  verder	  was	  het	  stil.	  Heel	  bijzonder	  om	  	  mee	  te	  
maken.	  Daarna	  werd	  het	  liedje	  ten	  gehore	  gebracht	  in	  het	  Amhaars	  en	  in	  het	  Engels.	  
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Toen	  startten	  de	  groepjes	  kinderen	  (leeftijd	  tussen	  de	  8	  en	  12	  jaar)	  van	  de	  verschillende	  
scholen	  met	  de	  presentatie	  van	  hun	  eigen	  ondernemingsplan.	  Duidelijk	  merkbaar	  was	  
dat	  de	  kinderen	  alles	  goed	  hadden	  doordacht	  en	  ze	  beantwoordden	  probleemloos	  de	  
vragen	  van	  de	  kritische	  jury.	  	  	  
De	  jury	  bestond	  uit	  Katja	  (Proniños),	  Jesse	  (Respo),	  de	  Ethiopische	  topondernemer	  Dr.	  
Bezabir	  Werotaw	  en	  de	  wereldrecordhouder	  van	  de	  langste	  lach,	  dhr.	  Girma	  Belachew.	  	  

 	  

Samen	  maakten	  ze	  een	  keuze	  voor	  het	  beste	  plan.	  Aan	  alle	  vier	  presenterende	  groepen	  
werd	  een	  cheque	  uitgereikt	  met	  een	  geldbedrag	  om	  samen	  met	  het	  reeds	  gespaarde	  geld	  
nu	  echt	  van	  start	  te	  kunnen	  gaan	  met	  hun	  ondernemingsproject.	  De	  kinderen	  waren	  
superblij	  en	  de	  ouders	  en	  leraren	  trots!	  De	  zaal	  had	  een	  bijzondere	  atmosfeer	  en	  werd	  
alleen	  maar	  gevuld	  met	  lachende	  en	  vrolijke	  gezichten.	  	  
De	  vier	  ondernemingsplannen:	  

• Maken	  van	  een	  videofilm	  in	  gebarentaal	  om	  te	  laten	  zien	  hoe	  het	  is	  om	  doof	  te	  
zijn,	  zodat	  andere	  kinderen	  en	  ouders	  zich	  hiervan	  bewust	  zijn.	  

• Opzetten	  van	  een	  moestuin	  om	  groenten	  en	  bloemen	  te	  verbouwen	  met	  als	  doel	  
de	  opbrengst	  te	  besteden	  aan	  schoolspullen	  voor	  kinderen	  die	  dat	  niet	  kunnen	  
betalen.	  

• Opzetten	  van	  een	  schoolkrant	  waarbij	  de	  opbrengst	  bestemd	  is	  voor	  
lesmaterialen.	  

• Maken	  en	  verkopen	  van	  verschillende	  soorten	  kaarten	  en	  schilderijen.	  De	  
opbrengst	  is	  bestemd	  voor	  het	  vervoer	  van	  kinderen	  naar	  school	  waardoor	  ze	  de	  
mogelijkheid	  krijgen	  naar	  school	  te	  gaan.	  
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Tilahun,	  Aflatoun-‐supervisor	  over	  de	  ondernemingsdag	  
“We	  willen	  de	  kinderen	  de	  kans	  geven	  om	  hun	  plannen	  uit	  te	  leggen	  en	  te	  laten	  zien	  wat	  ze	  
in	  hun	  mars	  hebben.	  De	  kinderen	  zijn	  erg	  ambitieus	  en	  getalenteerd	  en	  ik	  ben	  ontzettend	  
trots	  op	  hun	  plannen.	  Het	  is	  goed	  voor	  ze	  om	  aandacht	  en	  feedback	  te	  krijgen	  van	  
nationale	  en	  internationale	  professionals	  zodat	  ze	  hiervan	  kunnen	  leren	  en	  groeien.	  Ze	  
krijgen	  op	  deze	  manier	  zelfvertrouwen	  en	  worden	  zich	  bewust	  van	  eigen	  krachten	  en	  
mogelijkheden.”	  
	  
Voorbeeld	  van	  impact	  van	  het	  lesprogramma	  op	  de	  Jacarandaschool	  
Bij	  een	  bezoek	  aan	  de	  Jacarandaschool	  hoort	  Katja	  over	  de	  impact	  van	  het	  lesprogramma	  
op	  de	  kinderen.	  De	  grootste	  verandering	  is	  dat	  de	  kinderen	  vertrouwen	  hebben	  in	  
zichzelf,	  dat	  ze	  spullen	  verzamelen	  en	  anderen	  helpen.	  	  
Bovendien	  hebben	  de	  Aflatoun-‐Clubs	  hebben	  hier	  op	  eigen	  initiatief	  iets	  heel	  bijzonders	  
ingesteld:	  
Maandag	  is	  de	  dag	  van	  de	  reinheid:	  de	  kinderen	  moeten	  schoon	  naar	  school	  komen	  met	  
schone	  kleren,	  gewassen	  haren	  en	  geknipte	  nagels.	  Ze	  controleren	  elkaar.	  
Dinsdag	  is	  de	  studiedag:	  buiten	  de	  school	  gaan	  de	  kinderen	  in	  clubjes	  studeren.	  
Woensdag	  is	  liefdesdag:	  de	  kinderen	  laten	  hun	  liefde	  zien	  aan	  iedereen	  en	  hebben	  
respect	  voor	  elkaar,	  voor	  hun	  ouders	  en	  hun	  vriendjes	  en	  vriendinnetjes.	  
Donderdag	  is	  de	  dag	  van	  de	  waarheid	  en	  bieden	  de	  kinderen	  hun	  excuses	  aan	  en	  zeggen	  
ze	  de	  waarheid.	  
Vrijdag	  is	  het	  Thanksgiving-‐dag	  en	  bedanken	  de	  kinderen	  overal	  voor	  en	  geven	  ze	  
complimenten. 
 
Foto´s	  
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-‐NIEUWE	  EN	  SPECIALE	  PROJECTEN-‐	  
Oeganda	  
In	  2014	  zijn	  de	  eerste	  stappen	  gezet	  voor	  een	  nieuw	  project	  in	  Oeganda.	  In	  
samenwerking	  met	  het	  weeshuis	  en	  de	  dagbesteding	  gehandicapten	  “Home	  Sweet	  
Home”	  in	  het	  zuiden	  van	  Oeganda	  wil	  Stichting	  Proniños	  in	  2015	  starten	  24	  kinderen	  
(kinderen	  uit	  de	  omliggende	  dorpjes	  en	  een	  paar	  eigen	  weeskinderen)	  het	  Aflatoun-‐
lesprogramma	  aan	  te	  bieden.	  Home	  Sweet	  Home	  gaat	  het	  lesprogramma	  combineren	  
met	  voorlichting	  over	  aids.	  	  

Er	  is	  een	  begroting	  opgesteld	  en	  het	  benodigde	  geld	  is	  geworven,	  zodat	  het	  project	  in	  
2015	  van	  start	  kan	  gaan.	  
	  
Guatemala	  
Ook	  in	  Guatemala	  zijn	  in	  2014	  de	  eerste	  stappen	  gezet	  voor	  het	  starten	  van	  een	  nieuw	  
project.	  Ons	  teamlid	  Michèle	  heeft	  in	  Guatemala	  contact	  gehad	  met	  één	  school	  met	  32	  
slechtziende	  kinderen	  met	  een	  lichte	  beperking	  en	  één	  school	  met	  50	  kinderen	  met	  het	  
downsyndroom	  en	  autisme.	  Ook	  heeft	  ze	  contact	  gehad	  met	  een	  reguliere	  school.	  	  	  
Deze	  plannen	  zijn	  nog	  niet	  concreet	  en	  moeten	  nog	  verder	  uitgewerkt	  worden.	  
	  
Nepal	  
Katja	  heeft	  in	  2014	  contacten	  gelegd	  met	  een	  weeshuis	  in	  Nepal.	  De	  plannen	  om	  hier	  een	  
nieuw	  project	  te	  starten	  zijn	  nog	  niet	  concreet.	  
	  
Circusproject	  Peru	  2015	  
Het	  plan	  is	  in	  april	  2015	  circusweken	  in	  Peru	  te	  organiseren	  in	  samenwerking	  met	  
FINCA	  Perú,	  Wasi	  Esperanza	  (Belgische	  stichting	  die	  dagbesteding	  biedt	  aan	  
gehandicapte	  kinderen),	  Adessa	  (idem),	  de	  Nederlandse	  school	  in	  Lima,	  Mama	  Alice,	  
(straatkinderen).	  Anne	  Kuipers	  van	  Circusschool	  Hannes	  &	  Co	  gaat	  de	  circusweken	  
organiseren.	  Vrijwilligers	  Sofie	  en	  Michèle	  gaan	  mee	  en	  zullen	  hem	  daarbij	  helpen.	  
De	  circusweken	  zijn	  zo	  opgezet	  dat	  de	  deelnemende	  kinderen	  een	  gevoel	  van	  
eigenwaarde	  kunnen	  ontwikkelen	  door	  middel	  van	  circusactiviteiten.	  Hierbij	  wordt	  
samen	  met	  de	  kinderen	  naar	  hun	  mogelijkheden	  gezocht.	  Drempels	  worden	  
weggenomen,	  letterlijk	  en	  figuurlijk,	  zodat	  de	  kinderen	  trots	  en	  onafhankelijk	  kunnen	  
worden.	  
 
-‐IMPACTMETINGEN-‐	  
Na	  een	  inventarisatie	  van	  het	  aantal	  jongens	  en	  meisjes	  dat	  extra	  geschoold	  is	  vanaf	  de	  
start	  van	  onze	  projecten,	  zijn	  in	  2014	  vragenlijsten	  naar	  de	  partnerorganisaties	  gestuurd	  
om	  een	  begin	  te	  maken	  met	  het	  meten	  van	  de	  invloed	  van	  het	  extra	  onderwijs	  op	  de	  
kinderen.	  Er	  zijn	  in	  de	  laagste	  klassen	  per	  klas	  een	  jongen	  en	  een	  meisje	  geselecteerd	  die	  
een	  aantal	  jaren	  gevolgd	  zullen	  worden. De kinderen krijgen zo ook een gezicht door de 
verhalen en foto's! 
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FONDSENWERVING	  IN	  2014	  
	  
-‐	  DONATIES	  –	  	  
Aan	  donaties	  komt	  elk	  jaar	  gemiddeld	  €	  6.000	  binnen	  van	  onze	  vaste	  donateurs.	  Ook	  
komen	  via	  een	  aantal	  crowdfunding	  websites,	  zoals	  de	  1%	  Club	  en	  PIF	  World	  donaties	  
binnen.	  	  
Door	  de	  financiële	  crisis	  en	  de	  concurrentie	  van	  de	  vele	  andere	  kleine	  organisaties	  is	  het	  
moeilijk	  nieuwe	  vaste	  donateurs	  te	  werven	  buiten	  de	  bestaande	  vriendenkring.	  Aan	  alle	  
donateurs	  is	  een	  mail	  verstuurd	  met	  het	  verzoek	  met	  belastingvoordeel	  structureel	  te	  
doneren	  voor	  tenminste	  vijf	  jaar.	  Dit	  heeft	  nog	  niet	  tot	  veel	  resultaat	  geleid.	  	  
Het	  bedrijf	  SIS	  Original	  heeft	  ons	  geen	  geld	  maar	  luxe	  kantoorartikelen	  geschonken	  om	  
te	  verkopen	  op	  de	  Koningsmarkt	  of	  bijvoorbeeld	  bij	  kofferbakverkopen.	  
Al	  ons	  drukwerk	  wordt	  gesponsord	  door	  drukkerij	  Van	  de	  Water	  uit	  Schiedam.	  
	  
Een	  uitspraak	  van	  één	  van	  onze	  donateurs:	  	  
“Om	  moverende	  redenen	  heb	  ik	  een	  jaar	  of	  vier	  geleden	  besloten	  om	  niet	  langer	  aan	  
grotere	  charitatieve	  instellingen	  te	  doneren,	  maar	  juist	  de	  kleinschalige	  particuliere	  
initiatieven	  te	  steunen.	  Bij	  mijn	  ondersteuning	  hecht	  ik	  er	  aan	  als	  getracht	  wordt	  lokaal	  de	  
economie	  te	  stimuleren	  en	  de	  mensen	  zelfredzaam/weerbaar	  te	  maken,	  maar	  waarbij	  er	  
wel	  vanuit	  Nederland	  nog	  enige	  controle	  op	  geldstromen	  is.”	  
	  
Donatiewebshop	  extra	  scholing	  extra	  kansen	  
We	  zijn	  gestart	  met	  een	  donatiewebshop	  (www.extrascholingextrakansen.luondo.nl),	  
waar	  mensen	  specifiek	  voor	  onderdelen	  van	  onze	  projecten	  kunnen	  doneren.	  Ook	  de	  
artikelen	  van	  Pure	  Katja	  zijn	  nu	  via	  deze	  webshop	  te	  koop,	  waarbij	  het	  volledige	  
aankoopbedrag	  naar	  Proniños	  gaat.	  
	  
-‐FONDSEN-‐	  
In	  2014	  hebben	  we	  geld	  geworven	  via	  fondsen	  en	  kringloopwinkels	  voor	  onze	  projecten	  
in	  2015.	  	  
	  
Algemeen	  
Dit	  jaar	  hebben	  we	  €	  1.000,-‐	  ontvangen	  van	  Kringloopwinkel	  de	  Wisselbeker	  uit	  
Nootdorp,	  €	  200	  van	  Stichting Keer op Keer/Keerpunt Foundation Kringloop uit Heiloo. 
	  
Peru	  2015	  
Voor	  ons	  project	  Peru	  2015	  hebben	  we	  geld	  gekregen	  van	  de	  kringloopwinkel	  het	  
Vincentrum	  Arnhem,	  het	  Wim	  Tijhaar	  Educatiefonds	  uit	  Ouderkerk	  aan	  de	  Amstel,	  	  
Impulsis/Edukans	  uit	  Amersfoort,	  kringloopwinkels	  Re	  Sell	  en	  De	  Recycling	  Westland,	  
beide	  uit	  ´s-‐Gravenzande.	  	  
FINCA	  Perú	  draagt	  20%	  van	  de	  totale	  projectkosten	  bij.	  
Een	  deel	  van	  de	  benodigde	  fondsen	  voor	  het	  project	  Peru	  2015	  is	  reeds	  geworven.	  
	  
Kenia	  2015	  
Van	  kringloopwinkel	  De	  Kring	  uit	  Reeuwijk	  hebben	  we	  het	  volledig	  benodigde	  bedrag	  
voor	  ons	  project	  Kenia	  2015	  gekregen.	  	  
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Ethiopië	  2015	  
Voor	  ons	  project	  Ethiopië	  2015	  hebben	  we	  subsidie	  gekregen	  van	  Impulsis/Edukans	  uit	  
Amersfoort,	  de	  Dutch	  Flower	  Foundation	  uit	  Aalsmeer,	  de	  John	  Heddes	  Foundation	  uit	  	  
Opmeer/Hoogwoud	  en	  de	  Haëlla	  Stichting	  uit	  Den	  Haag.	  
Ook	  voor	  ons	  project	  Ethiopië	  2015	  zijn	  de	  financiën	  nog	  niet	  rond.	  
	  
Oeganda	  2015	  
Voor	  ons	  project	  Oeganda	  2015	  is	  dankzij	  de	  bijdrage	  van	  kringloopwinkel	  Emmaus	  
Bilthoven,	  aangevuld	  met	  een	  donatie,	  het	  benodigde	  geld	  binnengehaald.	  
	  
Circusproject	  Peru	  
Dankzij	  bijdragen	  namens	  het	  personeel	  van	  Nature´s	  Pride	  uit	  Maasdijk,	  de	  gewonnen	  
kersttwitteractie	  van	  ACC	  ICT	  uit	  Nieuwegein,	  een	  bijdrage	  van	  FINCA	  Perú,	  donaties	  en	  
crowdfunding	  is	  het	  benodigde	  geld	  voor	  ons	  tweede	  circusproject	  in	  2015	  in	  Peru	  
nagenoeg	  binnengehaald.	  
	  
-‐ACTIES-‐	  
In	  2014	  hebben	  de	  volgende	  acties	  plaatsgevonden	  die	  inkomsten	  voor	  onze	  projecten	  
hebben	  opgeleverd:	  
Eenmalige	  acties	  
Love	  Boat	  feest	  van	  de	  Lions	  Club	  Vlaardingen	  
Nadat	  Katja	  in	  november	  2013	  een	  presentatie	  voor	  hen	  had	  gehouden	  heeft	  de	  Lions	  
Club	  Vlaardingen	  op	  zaterdag	  25	  januari	  heeft	  een	  benefietfeest	  met	  als	  thema	  “Love	  
Boat”	  	  georganiseerd.	  De	  opbrengst	  van	  ongeveer	  €	  7.000,-‐	  was	  voor	  Proniños!	  
Donders	  goed	  WK	  actie	  
Kiki	  van	  www.indedop.nl	  heeft	  twee	  toffe	  Shoppers	  weggegeven	  aan	  degene	  die	  de	  
juiste	  WK-‐winnaar	  heeft	  geraden.	  Dit	  was	  een	  online	  actie	  om	  onze	  naamsbekendheid	  te	  
vergroten.	  	  
Expositie	  Artyvette	  
Vanaf	  2	  mei	  2014	  was	  het	  WestCord	  Fashion	  Hotel	  in	  Amsterdam	  decor	  voor	  de	  
prachtige	  kunststukken	  van	  Yvette	  van	  Kessel,	  een	  deel	  van	  de	  opbrengst	  was	  bestemd	  
voor	  Proniños,	  maar	  er	  is	  helaas	  niets	  verkocht.	  	  Wel	  heeft	  Katja	  op	  9	  mei	  tijdens	  een	  
lunch	  daar	  bij	  een	  vrouwennetwerkbijeenkomst	  Proniños	  gepromoot! 
Dam	  tot	  Damloop	  
We	  hebben	  met	  twee	  teams	  meegedaan	  aan	  de	  30ste	  editie	  van	  Dam	  tot	  Damloop	  op	  
zondag	  21	  september	  en	  de	  1e	  avondloop	  op	  zaterdag	  de	  20ste.	  	  
Katja	  en	  Mascha	  liepen	  mee:	  
“Op	  20	  september	  staan	  we	  dan	  ineens	  met	  acht	  man	  aan	  de	  start	  van	  de	  4	  mile.	  Allemaal	  
finishen	  we	  met	  een	  mooie	  tijd.	  Eerste	  doel	  behaald!	  Dan	  komt	  zondag	  het	  zwaardere	  werk,	  
de	  10	  mile	  ofwel	  de	  16,1	  km	  loop.	  Een	  vers	  team	  gaat	  nu	  van	  start.	  De	  16,1	  km	  zijn	  zwaar	  
maar	  een	  feest	  om	  te	  mogen	  lopen.	  Het	  cadeau	  na	  afloop	  is	  de	  opbrengst	  van	  bijna	  €3.300,-‐	  
voor	  de	  kinderen	  in	  Peru,	  Kenia	  en	  Ethiopië!” 
Ibizafeest	  
Omdat	  we	  vijf	  jaar	  bestaan	  is	  het	  tijd	  voor	  een	  feest!	  Op	  zaterdag	  27	  september	  in	  Tull	  en	  
't	  Waal,	  vlakbij	  Houten/Utrecht,	  heeft	  Yvonne	  samen	  met	  Christie,	  van	  “Building	  on	  
Events”,	  een	  benefietfeest	  “Ibiza	  Essence”	  georganiseerd.	  Het	  was	  een	  zeer	  geslaagd	  
feest!	  De	  opbrengst	  was	  ruim	  €	  800,	  maar	  buiten	  dat	  heeft	  Proniños	  naamsbekend	  in	  
Houten	  gekregen.	  
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Kersttwitteractie	  ACC	  ICT	  
Eind	  december	  is	  een	  kersttwitteractie	  van	  ACC	  ICT	  gestart,	  waarbij	  Proniños	  weer	  één	  van	  de	  
goede	  doelen	  was.	  	  Ook	  dit	  jaar	  hebben	  we	  met	  succes	  meegedaan	  en	  €	  1.000	  in	  de	  wacht	  
gesleept.	  
	  
Doorlopende	  acties	  
Cartridges	  inzamelactie	  tbv	  recyclen	  
Proniños	  is	  een	  van	  de	  doelen	  van	  Nica	  CTC.	  Dit	  bedrijf	  zamelt	  cartridges	  in	  die	  voor	  ons	  
worden	  gespaard	  door	  bedrijven.	  Deze	  actie	  is	  zowel	  gunstig	  voor	  het	  meewerkende	  
bedrijf	  als	  voor	  de	  kinderen	  van	  onze	  projecten	  omdat	  we	  daar	  de	  opbrengst	  aan	  
besteden.	  	  
Voor	  het	  inleveren	  van	  cartridges	  bij	  de	  gemeente	  betalen	  bedrijven	  afvoerkosten.	  Bij	  
deze	  actie	  wordt	  door	  Nica	  kosteloos	  een	  verzameldoos	  bij	  een	  bedrijf	  neergezet	  en	  
weer	  opgehaald.	  Proniños	  krijgt	  een	  vergoeding	  voor	  de	  opgehaalde	  lege	  cartridges.	  
1	  euro	  water	  actie	  
Een	  karaf	  water	  is	  in	  de	  meeste	  restaurants	  gratis,	  maar	  het	  is	  ook	  mogelijk	  hier	  €	  1,-‐	  
voor	  te	  betalen	  en	  zo	  Proniños	  te	  steunen.	  De	  teamleden	  zijn	  gestart	  met	  het	  benaderen	  
van	  restaurants	  voor	  dit	  doel.	  
Statiegeldacties	  
Bij	  verschillende	  supermarkten,	  zoals	  Jumbo	  Vlaardingen	  en	  Albert	  Heijn	  in	  Maassluis,	  
konden	  klanten	  hun	  statiegeld	  doneren	  aan	  Proniños.	  	  
Kerstkaartenactie	  
Dit	  jaar	  zijn	  door	  kinderen	  in	  Ethiopië	  kerstkaarten	  gemaakt,	  die	  wij	  voor	  hen	  hebben	  
verkocht.	  
Klas-‐voor-‐klas	  actie	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  	  Nederlandse	  kinderen	  via	  Proniños	  het	  Aflatoun-‐lesprogramma	  
aangeboden	  gaan	  krijgen	  en	  zich	  dan	  als	  klas	  in	  gaan	  zetten	  om	  geld	  voor	  een	  klas	  van	  
één	  van	  onze	  projecten	  in	  te	  zamelen.	  Daarbij	  wordt	  verbinding	  gelegd	  tussen	  de	  klas	  
hier	  en	  de	  klas	  daar.	  Ideeën	  voor	  een	  pilot-‐project	  in	  Hoogeveen	  liggen	  te	  rijpen.	  
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COMMUNICATIE	  2014	  
	  
-‐	  ONLINE	  ZICHTBAARHEID	  –	  	  
Website	  Proniños	  (www.stichtingproninos.nl	  )	  	  
De	  website	  van	  Proniños	  is	  in	  2014	  voortdurend	  verbeterd.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  Silvia	  
zich	  in	  2015	  bezig	  gaat	  houden	  met	  de	  bouw	  en	  het	  beheer	  van	  onze	  website	  en	  we	  
overgaan	  op	  WordPress.	  
	  
Andere	  websites	  	  
Behalve	  via	  onze	  eigen	  donatiewebshop	  (www.extrascholingextrakansen.luondo.nl	  )	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
kunnen	  mensen	  geld	  aan	  onze	  projecten	  doneren	  via	  de	  crowdfundingwebsite	  waarop	  
Proniños	  vermeld	  staat,	  PIF	  World	  
(https://www.pifworld.com/en/nonprofits/StichtingPronios/693).	  Daarnaast	  is	  een	  
samenwerkingsverband	  aangegaan	  met	  Kidsmindz	  (www.kidsmindz.nl).	  Bedrijven	  die	  
aan	  hun	  programma	  meewerken	  steunen	  daarmee	  tegelijkertijd	  een	  project	  van	  een	  
aantal	  meewerkende	  goede	  doelen	  waaronder	  Proniños.	  
Verder	  staan	  we	  nog	  steeds	  vermeld	  op	  o.a.	  de	  websites	  van	  www.helpnu.nl,	  
www.geef.nl,	  www.socialnl.nl,	  www.cadeaubondoneren.nl,	  www.goededoelensticker.nl,	  
www.yeswecare.nl,	  www.metdehand.nl	  en	  is	  het	  mogelijk	  via	  deze	  sites	  Proniños	  
financieel	  te	  steunen.	  Voor	  alleen	  naamsbekendheid	  staat	  Proniños	  vermeld	  op	  de	  
websites	  www.overzichtgoededoelen.nl,	  www.kennisbankfilantropie.nl	  en	  www.goede-‐
doelen.beginthier.nl	  .	  	  
	  
Sociale	  media	  	  
Proniños	  is	  actief	  op	  Twitter,	  Facebook	  en	  LinkedIn	  en	  in	  mindere	  mate	  op	  YouTube	  en	  
Pinterest.	  Het	  vergroten	  van	  ons	  netwerk	  op	  deze	  sociale	  media	  is	  wenselijk	  en	  hier	  zijn	  
wij	  in	  2014	  actief	  mee	  bezig	  geweest.	  Deze	  activiteiten	  zullen	  we	  in	  2015	  voortzetten,	  
zodat	  het	  aantal	  volgers	  vergroot	  wordt.	  	  Het	  Facebook	  en	  Twitter	  account	  van	  Hip	  &	  
Blizz	  wordt	  door	  Yvonne	  nu	  ingezet	  voor	  de	  nieuwe	  webshop	  “Extra	  Scholing,	  Extra	  
Kansen”.	  
	  
	  
-‐	  DIGITALE	  NIEUWSBRIEF	  -‐	  	  
In	  2014	  zijn	  in	  maart,	  juli	  en	  november	  digitale	  nieuwsbrieven	  met	  informatie	  over	  de	  
stand	  van	  zaken	  van	  onze	  projecten,	  onze	  acties	  etc.	  uitgegaan	  naar	  onze	  abonnees.	  	  
	  
	  
-‐PROMOTIE-‐	  
Radio-‐interviews,	  verslagen,	  slotfeest	  “Wereldburgerschap” van Respo	  
Katja	  en	  Peter	  zijn	  geïnterviewd	  door	  Omroep	  Vlaardingen	  over	  Proniños	  in	  het	  
algemeen,	  Katja	  nogmaals	  over	  haar	  bezoek	  aan	  de	  ondernemingsdag	  in	  Ethiopië,	  
Yvonne	  is	  geïnterviewd	  door	  Omroep	  Houten.	  
Van	  Katja	  zijn	  verslagen	  verschenen	  over	  haar	  projectbezoek	  aan	  Ethiopië	  op	  www.	  
aflatoun.org/blogs	  en	  verder	  zijn	  er	  stukjes	  van	  Katja	  in	  Libelle	  en	  De	  Zaak	  (rubriek	  
‘Mijn	  Kluppie’)	  verschenen.	  
Eind	  2014	  zijn	  we	  uitgenodigd	  door	  Respo	  om	  ons	  te	  presenteren	  op	  hun	  slotfeest	  
“Wereldburgerschap”	  dat	  op	  31	  maart	  2015	  gehouden	  wordt.	  	  	  
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Promotiedrukwerk	  
Judith	  heeft	  weer	  mooie	  flyers	  en	  stickers	  ontworpen	  voor	  de	  verschillende	  acties	  en	  
visitekaartjes	  voor	  de	  teamleden.	  We	  hebben	  aan	  onze	  donateurs	  in	  2014	  
bedankkaarten	  en	  kerstkaarten	  gestuurd.	  	  
Al	  ons	  drukwerk	  wordt	  gesponsord	  door	  drukkerij	  Van	  de	  Water	  uit	  Schiedam.	  	  
	  
	  
-‐	  CONTACTGEGEVENS	  STICHTING	  PRONIÑOS	  -‐	  	  
	  
Stichting	  Proniños	  	   	   	   2e	  postadres:	  	  
Kievitlaan	  39	  	   	   	   Edelsteen	  90	  
3135	  KA	  Vlaardingen	   	   3991	  SC	  Houten	  
	  
	  	  
E-‐mail:	  	   	   info@stichtingproninos.nl	  	  
Website:	   	   www.stichtingproninos.nl	  
Telefoon:	  	   	   06	  28721773	  	  
Fiscaal	  nummer:	  	   8215.75.880	  	  
KvK:	  	   	   	   24478049	  	  
IBAN:	  	  	   	   NL75INGB0004230780	  	  
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FINANCIEEL	  VERSLAG	  2014	  
(zie	  Bijlage	  3,	  Jaarrekening,	  voor	  gedetailleerd	  overzicht	  van	  inkomsten	  en	  uitgaven	  2014.)	  	  
	  
-‐	  INKOMSTEN	  2014	  -‐	  	  
In	  2014	  heeft	  de	  Stichting	  een	  totaal	  aan	  inkomsten	  ontvangen	  van	  €72.501,82.*	  	  
	  
Hiervan	  is	  €6.127,99	  uit	  algemene	  donaties	  gekomen	  en	  €16.724,64	  is	  opgehaald	  door	  
specifieke	  acties.	  
De	  meest	  succesvolle	  actie	  was	  het	  feest	  van	  de	  Lions	  Club	  Vlaardingen	  met	  een	  netto-‐opbrengst	  
van	  €6.443,50.	  Ook	  de	  Dam	  tot	  Damloop	  was	  succesvol	  met	  een	  netto-‐opbrengst	  van	  €3.747,57.	  	  
Met	  overige	  activiteiten	  hebben	  we	  €1.152,18	  opgehaald.	  
	  
Donaties	  specifiek	  voor	  de	  projecten	  hebben	  we	  ook	  ontvangen,	  veelal	  waren	  dit	  specifieke	  
donaties	  om	  de	  projecten	  in	  2015	  te	  kunnen	  uitvoeren.	  	  
Voor	  Peru	  is	  er	  voor	  ons	  project	  in	  2014	  €7.315,00	  ontvangen	  van	  Impulsis.	  In	  2014	  hebben	  we	  
ook	  al	  inkomsten	  voor	  het	  project	  “Peru	  2015”	  ontvangen,	  namelijk	  een	  totaal	  aan	  inkomsten	  
van	  €3.818,16.	  
In	  2014	  hebben	  we	  voor	  het	  project	  “Kenia	  2015”	  €500	  ontvangen	  van	  Kringloopwinkel	  
Reeuwijk.	  	  
Voor	  Ethiopië	  is	  voor	  het	  project	  in	  2014	  €7.073,08	  ontvangen,	  waarvan	  €4.895,50	  van	  
Impulsis,	  €1.632,58	  door	  crowdfunding	  via	  de	  1%Club	  en	  een	  donatie	  van	  €545,-‐.	  In	  2014	  
hebben	  we	  ook	  al	  inkomsten	  ontvangen	  voor	  het	  project	  “Ethiopië	  2015”.	  Dit	  is	  €2.730,77,	  
waarvan	  €1.000,00	  van	  de	  Haëlla	  Stichting	  en	  €1.730,77	  van	  de	  Dutch	  Flower	  Foundation.	  	  
Voor	  het	  project	  in	  Oeganda	  dat	  pas	  in	  2015	  van	  start	  gaat,	  is	  €2.039,-‐	  ontvangen	  van	  Emmaus	  
Bilthoven.	  
Specifiek	  voor	  het	  circusproject	  in	  2015	  in	  Peru	  is	  in	  2014	  al	  een	  donatie	  ontvangen	  van	  €600,-‐	  
van	  Nature's	  Pride.	  

*	  
In	  de	  jaarrekening	  liggen	  de	  inkomsten	  hoger	  dan	  in	  werkelijkheid	  het	  geval	  is,	  omdat	  met	  
Impulsis/Edukans	  is	  afgesproken	  dat	  wij	  2/3	  van	  het	  voor	  Peru	  en	  Ethiopië	  benodigde	  bedrag	  aan	  
hen	  overmaken.	  Impulsis	  vult	  de	  bedragen	  dan	  met	  1/3	  aan	  en	  stort	  het	  totale	  bedrag	  aan	  ons	  
terug,	  waarna	  wij	  het	  gebruiken	  om	  onze	  projecten	  in	  Peru	  en	  Ethiopië	  te	  financieren.	  	  
Van	  Impulsis/Edukans	  hebben	  we	  in	  2014	  ontvangen:	  	  
voor	  Peru	  	   	   	   €	  7.315,-‐	  	   (1/3	  deel)	  
voor	  Ethiopië	  	   	   	   €	  4.895,50	  	   (1/3	  deel)	  
2/3	  deel	  is	  dus	  twee	  keer	  binnengekomen	  op	  onze	  bankrekening	  en	  twee	  keer	  overgemaakt.	  Het	  
gaat	  om	  een	  bedrag	  van	  €	  14.630,-‐	  voor	  Peru	  en	  €	  9.790,-‐	  voor	  Ethiopië	  tezamen	  €	  24.421,-‐	  
	  
In	  onderstaande	  grafiek	  zijn	  de	  werkelijke	  inkomsten	  in	  beeld	  gebracht	  om	  geen	  vertekend	  beeld	  te	  
krijgen.	  
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1. donaties	  algemeen	   	   	   	   	   	   €	  	  	  6.127,99	  
2. acties	   	   	   	   	   	   	   	   €	  16.724,64	  
3. Peru	  2014/2015	   €11.133,16	  plus	  €14.630	  is	   	   €	  25.763,16	  
4. Ethiopië	  2014/2015	   €	  	  9.803,85	  plus	  €	  	  	  9.790	  is	   	   €	  19.594,85	   	  
5. Kenia	  2014	   	   	   	   	   	   	   €	  	  	  	  	  	  	  500,00	  
6. Oeganda	  2015	  	   	   	   	   	   	   €	  	  	  	  2.039,00	  
7. circusproject	  2015	   	   	   	   	   	   €	  	  	  	  	  	  	  600,00	  
8. overige	  activiteiten	   	   	   	   	   	   €	  	  	  	  1.152,18	  	  

	  

Totaal	   	   	   	   	   	   	   	   	   €72.501.82	  
	  

-‐	  UITGAVEN	  2014	  -‐	  	  
In	  2014	  bedroeg	  het	  totaal	  aan	  uitgaven	  €71.861,90.**	  

De	  grootste	  uitgaven	  waren	  nodig	  om	  onze	  projecten	  te	  kunnen	  betalen	  (zie	  onder).	  Daarnaast	  
hebben	  we	  nog	  andere	  kosten	  gemaakt:	  €1.303,68	  voor	  het	  Ibiza	  Essence	  feest	  en	  €1.298,65	  
voor	  de	  Dam	  tot	  Damloop	  (inschrijving	  twee	  teams	  en	  T-‐shirts	  voor	  de	  lopers).	  Ook	  de	  kosten	  
voor	  de	  afrekening	  van	  het	  	  betalingsverkeer	  waren	  een	  flinke	  uitgave,	  namelijk	  €437,82,	  o.a.	  
door	  de	  wisselkoersen	  en	  de	  transactiekosten	  naar	  het	  buitenland.	  
Voor	  het	  project	  in	  Peru	  zijn	  de	  kosten	  in	  2014	  €21.885,-‐	  geweest,	  voor	  Kenia	  €472,82	  en	  voor	  
Ethiopië	  €20.613,50.	  Ook	  is	  er	  in	  2014	  al	  €766,82	  uitgegeven	  voor	  het	  circusproject	  in	  Peru	  in	  
2015.	  

**	  
In	  de	  jaarrekening	  liggen	  de	  uitgaven	  hoger,	  omdat	  met	  Impulsis/Edukans	  is	  afgesproken	  dat	  wij	  
2/3	  van	  het	  voor	  Peru	  en	  Ethiopië	  benodigde	  bedrag	  aan	  hen	  overmaken.	  Impulsis	  vult	  de	  bedragen	  
dan	  met	  1/3	  aan	  en	  stort	  het	  totale	  bedrag	  aan	  ons	  terug,	  waarna	  wij	  het	  gebruiken	  om	  onze	  
projecten	  in	  Peru	  en	  Ethiopië	  te	  financieren.	  	  
Van	  Impulsis/Edukans	  hebben	  we	  in	  2014	  ontvangen:	  	  
voor	  Peru	  	   	   	   €	  7.315,-‐	  	   (1/3	  deel)	  
voor	  Ethiopië	  	   	   	   €	  4.895,50	  	   (1/3	  deel)	  
2/3	  deel	  is	  dus	  twee	  keer	  binnengekomen	  op	  onze	  bankrekening	  en	  twee	  keer	  overgemaakt.	  Het	  
gaat	  om	  een	  bedrag	  van	  €	  14.630,-‐	  voor	  Peru	  en	  €	  9.790,-‐	  voor	  Ethiopië	  tezamen	  €	  24.421,-‐	  
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In	  onderstaande	  grafiek	  zijn	  de	  werkelijke	  uitgaven	  in	  beeld	  gebracht	  om	  geen	  vertekend	  beeld	  te	  
krijgen.	  
	  

	  

	   	   	    
1. Peru	   	   	   €	  21.885,00	  plus	  €	  14.630	  is	   	   €	  36.515,00	  
2. Ethiopië	   	   €	  20.613,50	  plus	  €	  	  	  9.790	  is	   	   €	  30.404,50	  
3. Kenia	   	   	   	   	   	   	   	   €	  	  	  	  	  	  	  472,82	  
4. kosten	  acties	   	   	   	   	   	   	   €	  	  	  	  1.298,65	  
5. circusproject	  2015	   	   	   	   	   	   €	  	  	  	  	  	  	  766,82	  
6. overige	  kosten	  (bank,	  website	  etc.)	   	   	   	   €	  	  	  	  2.404,11	  

	  

Totaal	   	   	   	   	   	   	   	   	   €71.861,90	  
	  
	  
-‐CONCLUSIE	  INKOMSTEN	  EN	  UITGAVEN	  2014-‐	  
Bij	  onze	  projecten	  gaat	  het	  om	  de	  doelstelling	  kinderen	  in	  ontwikkelingslanden	  te	  voorzien	  van	  
aanvullende	  scholing:	  sociale	  en	  financiële	  educatie	  ontwikkeld	  door	  Aflatoun.	  Wij	  richten	  ons	  
met	  name	  op	  de	  meest	  kwetsbare	  kinderen	  in	  de	  samenleving:	  kinderen	  in	  rurale	  gebieden,	  
gehandicapte	  kinderen	  en	  meisjes.	  
	  
We	  zijn	  een	  belangenloze	  organisatie	  waarbij	  de	  inkomsten	  daadwerkelijk	  worden	  besteed	  aan	  
de	  projecten.	  In	  2014	  hebben	  we	  slechts	  	  €639,92 meer aan inkomsten binnengekregen, dan we 
hebben uitgegeven.  
Dit betekent dat het binnengekomen geld direct en aantoonbaar direct naar onze 
projecten gaat. Financiële transparantie is een van de peilers van onze stichting.  
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PLANNEN	  2015	  
	  
-‐	  PRONIÑOS-‐TEAM	  -‐	  	  
In	  2015	  zullen	  er	  weer	  teambijeenkomsten	  gehouden	  worden,	  waarin	  we	  kritisch	  naar	  
ons	  functioneren	  willen	  kijken	  aan	  de	  hand	  van	  de	  Code	  Wijffels	  en	  door	  middel	  van	  
zelfevaluatie.	  
	  
-‐	  PROJECTEN	  -‐	  	  
De	  lopende	  projecten	  zetten	  we	  in	  2015	  voort	  en	  breiden	  we	  zo	  mogelijk	  uit,	  indien	  
hiervoor	  geld	  geworven	  kan	  worden.	  	  
Een	  nieuw	  kleinschalig	  project	  starten	  we	  in	  Oeganda	  met	  onze	  nieuwe	  partner	  Home	  
Sweet	  Home.	  We	  willen	  graag	  nieuw	  kleinschalige	  projecten	  starten	  in	  Guatemala	  voor	  
gehandicapte	  kinderen	  en	  in	  Nepal	  voor	  weeshuiskinderen.	  
Het	  nieuwe	  circusproject	  in	  Peru	  met	  Anne	  Kuipers	  van	  Circusschool	  Hannes	  &	  Co	  vindt	  
in	  april	  2015	  plaats.	  
	  
-‐	  FONDSEN	  –	  	  
In	  2015	  zullen	  we	  aanvragen	  indienen	  bij	  Wilde	  Ganzen,	  bij	  fondsen	  van	  verschillende	  
banken	  en	  andere	  fondsen.	  Ook	  zullen	  weer	  kringloopwinkels	  worden	  benaderd.	  	  
	  
-‐SOCIALE	  ONDERNEMINGEN-‐	  
Een	  ander	  manier	  om	  geld	  in	  te	  zamelen	  voor	  onze	  projecten	  is	  het	  opzetten	  van	  sociale	  
ondernemingen	  in	  de	  projectlanden	  zelf.	  	  Zo	  kunnen	  op	  deze	  manier	  de	  projecten	  
gefinancierd	  worden,	  zodat	  men	  zich	  zelf	  kan	  redden	  en	  niet	  meer	  afhankelijk	  is	  van	  
donaties	  uit	  Nederland.	  Bovendien	  worden	  er	  op	  deze	  manier	  banen	  gecreëerd	  in	  de	  
projectlanden.	  Met	  onderzoek	  naar	  de	  mogelijkheden	  voor	  een	  Sociale	  Onderneming	  zijn	  
we	  begonnen	  en	  dit	  willen	  we	  in	  2015	  concreter	  maken.	  
	  
-‐	  ACTIES	  -‐	  	  
De	  acties	  die	  voor	  2015	  op	  stapel	  staan	  zijn	  het	  vervolg	  van	  de	  cartridge-‐actie,	  de	  1-‐
euro-‐wateractie,	  statiegeldacties	  en	  als	  nieuwe	  acties	  wijnproeverijen,	  de	  Dam	  tot	  
Damloop	  2015,	  de	  Great	  Ethiopian	  Run,	  de	  klas-‐voor-‐klas	  actie	  in	  Nederland	  en	  in	  Peru	  
een	  spaarproject	  voor	  filters	  voor	  schoon	  drinkwater.	   	  
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BIJLAGE	  1	  
	  
-‐	  HET	  AFLATOUN	  LESPROGRAMMA	  –	  	  
Het	  lesprogramma	  dat	  Proniños	  de	  kinderen	  in	  de	  ontwikkelingslanden	  aanbiedt,	  is	  
ontwikkeld	  door	  Aflatoun.	  Aflatoun	  is	  een	  internationale	  organisatie	  die	  educatieve	  
programma’s	  voor	  kinderen	  aanbiedt.	  De	  kinderen	  krijgen	  een	  combinatie	  van	  sociaal	  en	  
financieel	  onderwijs	  en	  ze	  doen	  praktische	  ervaring	  op.	  Hiermee	  wil	  Aflatoun	  ze	  
zelfvertrouwen	  geven	  en	  het	  geloof	  dat	  zij	  het	  verschil	  kunnen	  maken	  voor	  zichzelf	  en	  
hun	  omgeving.	  	  
	  

-‐	  VIJF	  MODULES	  -‐	  	  
Het	  lesprogramma	  van	  Aflatoun	  omvat	  vijf	  modules,	  te	  weten:	  	  
	  
Zelfontdekking	  	  
Hierin	  worden	  de	  kinderen	  uitgedaagd	  meer	  over	  zichzelf	  te	  weten	  te	  komen:	  wie	  zijn	  
ze,	  wat	  vinden	  ze	  leuk	  en	  waar	  zijn	  ze	  goed	  in?	  	  
	  
Rechten	  en	  plichten	  	  
De	  kinderen	  wordt	  geleerd	  wat	  hun	  rechten	  en	  plichten	  zijn.	  Hierin	  wordt	  niet	  alleen	  
naar	  de	  wetgeving	  van	  het	  land	  waarin	  ze	  leven	  gekeken,	  maar	  ook	  naar	  het	  
internationaal	  verdrag	  inzake	  de	  rechten	  van	  het	  kind.	  	  
	  
Sparen	  en	  uitgeven	  	  
In	  deze	  module	  wordt	  geleerd	  wat	  sparen	  is	  en	  hoe	  je	  dat	  doet.	  Er	  wordt	  niet	  alleen	  
aandacht	  besteed	  aan	  geld,	  maar	  ook	  bijvoorbeeld	  aan	  het	  spaarzaam	  omgaan	  met	  
natuurlijke	  bronnen	  zoals	  water.	  	  
	  
Plannen	  en	  budgetteren	  	  
Dit	  onderdeel	  van	  het	  lesprogramma	  is	  bedoeld	  om	  kinderen	  te	  leren	  zichzelf	  doelen	  te	  
stellen	  voor	  de	  besteding	  van	  hun	  geld,	  hierin	  prioriteiten	  te	  stellen	  en	  hiervoor	  een	  
planning	  te	  maken.	  	  
	  
Sociaal	  en	  financieel	  ondernemerschap	  	  
In	  deze	  module	  wordt	  geleerd	  om	  met	  behulp	  van	  vaardigheden	  die	  ze	  eerder	  hebben	  
ontwikkeld,	  een	  kleine	  onderneming	  op	  te	  zetten.	  Hierin	  worden	  ook	  hun	  sociale	  
vaardigheden	  getraind.	  	  
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BIJLAGE	  2	  
	  
Taakverdeling	  teamleden	  

	  
	   	  

wat	   wie	   	   wat	   wie	   	   wat	   wie	  
	  FONDSEN	   KATJA	   	   PROJECTEN	   MASCHA	   	   COMMUNICATIE	   YVONNE	  

Fondsen	  	  
-‐Bedrijfsfondsen	  
-‐Vermogensfondsen	  
-‐Kringloopwinkels	  	  
-‐Subsidies	  
	  
Vaste	  donateurs	  	  
Periodieke	  schenkingen	  
	  
Crowdfunding	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Acties	  	  
-‐Kidsparade	  mei	  2015	  
-‐Dam	  tot	  Dam	  2015	  
-‐Wijnproeverijen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐NICA	  	  
-‐1	  euro	  water	  
	  

	  
Katja/Katelijne	  
Katja/Katelijne	  

Lenie	  
Katja/Katelijne	  

	  
Katja	  
Katja	  

	  
Yvonne/Daniëla	  

	  
Yvonne	  

Yvonne/Daniëla	  
Yvonne/Katja/Sofie	  	  

Sofie	  
Kim/Daniëla	  

Sofie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   Projectlanden	  	  
-‐Ethiopië	  
-‐Peru	  
-‐Kenia	  
-‐Oeganda	  
-‐Guatemala	  
-‐Nepal	  
	  
Projectrapportages	  
(inh.	  en	  fin.)	  

Impact	  Mon.	  &	  Ev.	  
	  
Speciale	  projecten	  	  
-‐Circusproject	  Peru	  	  
-‐klas	  voor	  klas	  

Projectleiders	  
Sofie	  
Lenie	  
Mascha	  
Kim	  

Michèle	  
Katja	  

	  
Projectleiders	  

	  
	  

Michèle	  
	  
	  

Katja/Sofie	  
Katja	  

	   Communicatie	  online	  	  
-‐Sociale	  Media	  
-‐Nieuwsbrief	  
-‐Artikelen	  website	  
-‐Persberichten	  
	  
Promotie	  
-‐Respo	  Event	  12	  mrt	  2015	  
	  
Website	  	  
-‐bouw	  
-‐beheer	  
	  
Webshop	  	  
-‐beschrijvingen	  
-‐beheer	  
	  
Vormgeving/huisstijl	  	  
-‐algemeen	  
-‐Proniños	  poppetjes	  

	  
Yvonne	  

Yvonne/Kim	  
Yvonne/Kim	  
Yvonne/Kim	  

	  
Sofie	  

	  
Silvia	  
Silvia	  

	  
Yvonne/Sofie	  

Yvonne	  

	  
extern	  
Judith	  

	   	   	   	   	   	  
	   wat	   wie	   	   wat	   wie	  
	   FINANCIËN	   MASCHA	   	   OFFICE	  MANAGEMENT	   LENIE	  
	   Boekhouding	  

	  
Financieel	  jaarverslag	  
	  
Jaarrekening	  

Mascha	  
	  

Mascha	  
	  

Mascha	  

	   Verslaglegging	  intern	  	  
	  
Jaarverslag	  
	  
Adressenbeheer	  

Lenie	  
	  

Lenie	  
	  

Kim	  
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