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Jaarverslag 2014 

 
 

De Stichting 

 

Op 11 juli 2003 is de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte 

gepasseerd bij notaris mr. H.L.J. Kamps te Leiden. De stichting staat ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland onder nummer: 28098271 

 

Het bestuur bestaat uit: 

 

Martine Berger: voorzitter, fondsenwerver 

Carl Israel, penningmeester 

Georgette Buitenhuis: fondsenwerver 

Ruurt van den Berg: secretaris, webmaster 

 

Georgette heeft begin 2014 aangegeven tijdelijk haar taken neer te leggen als bestuurslid. 

Martine heeft in juni 2014 ook aangegeven tijdelijk haar taken neer te leggen als bestuurslid. 

Ruurt is per juni 2014 gestopt als bestuurslid, Ruurt blijft nog wel webmaster. 

 

 

 

Stichting Kondanani Nederland heeft al sinds 1 januari 2008 de ANBI status. 

(ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status geeft enkele 

fiscale voordelen. 

 

 

 

Er is door het bestuur in 2014 3 keer vergaderd. Er zijn in deze periode helaas geen 

nieuwsbrieven uitgebracht.  

 

In de eerste helft 2014 heeft de focus gelegen op de nieuwe polikliniek, het Rory Alec 

Rehabilitation Centre. Alle acties stonden in het kader hiervan. In het tweede helft van het 

jaar hebben we medische hulpmiddelen verzameld bij diverse instellingen in Nederland 

 

Hierna volgen de zaken die ons verder bezighielden in 2014, kort toegelicht en tenslotte het 

financiële overzicht. 

 

 

ons postadres: 

Stichting Kondanani Nederland 

p/a Martine Berger 

Leidsevaart 350 

2014 HK Haarlen 
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Rory Alec Rehabilitation Centre 

 

Zoals we vorig jaar meldden heeft de Rory Alec Clinic een nieuwe bestemming gekregen. De 

kliniek is nu ingericht als poliklinisch revalidatiecentrum. Kinderen in Malawi uit de wijde 

omgeving van het kinderdorp kunnen nu gebruik maken van de goede voorzieningen en de 

deskundigheid van Kondanani. Kinderen die dit hard nodig hebben, die een geestelijke 

achterstand hebben of een lichamelijk gebrek. Kinderen die nu, uit schaamte, vaak verborgen 

leven in hun hut. Kinderen die met een behandeling weer volop in het leven zouden kunnen 

staan.  

 

Budget 

Het budget was in 2013 bijgesteld tot € 29.000,- en ziet er als volgt uit: 

 

Behandelkamer (COP) € 4.000 

Algemene materialen € 5.000 

Rolstoelen €   500 

Medische hulpmiddelen incl. transport container € 12.000 

4x4 Ambulance € 7.500 

Totaal € 29.000 

 

Eind december zijn de meeste medische hulpmiddelen bij de verschillende revalidatieklinieken 

in Nederland opgehaald en opgeslagen. In 2015 verwachten we de container te kunnen 

verzenden. 

 

Playground 

Naast alle medische hulpmiddelen hebben we in Malawi een mooie speeltuin gekocht waar de 

kinderen uit de revalidatiecentrum veilig kunnen spelen.  
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Rehabilitation technician 

Het revalidatiecentrum heeft inmiddels al veel kinderen kunnen helpen. Vanuit de omgeving 

komen ouders met hun kinderen naar de Rory Alec clinic voor de behandelingen. Deze 

kinderen en de kinderen in de omgeving die niet zelf kunnen komen worden behandeld door 

een afgestudeerde rehabilitation technician (Malawiaanse fysiotherapeut). Wij hebben de 

afgelopen jaren geld in gezameld en gespaard voor zijn salaris. 

 
 

Kondanani bestuursdag 

In januari hebben we als bestuur een hele dag bij elkaar gezeten om een plan te schrijven 

voor de komende 5 jaar. We hebben uitgebreid stil gestaan bij de manier waarop we het 

beste fondsen kunnen werven. Helaas hebben we ons plan van aanpak nog tot uitvoer kunnen 

brengen als gevolg van onderbezetting binnen het bestuur. 

 

Texelse zomermarkten 

De jaarlijkse Texelse zomermarkten wordt gebruikt door vrienden van Kondanani om geld in 

te zamelen. Dit jaar hebben we maar liefst 135 euro gedoneerd gekregen. Daar zijn we 

ontzettend blij mee. 

 

 

Langham cottage 

Het kinderdorp blijft maar groeien, dit jaar is er gestart met de bouw van een nieuw huis. De 

oudste jongens van Kondanani gaan hier in wonen. Wij hebben ook een bijdrage van 20.000 

euro geleverd aan de bouw. In 2015 zal het huis in gebruik genomen worden. 
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Afscheid Ruurt 

In juni heeft Ruurt aangekondigd te willen stoppen met zijn werk voor de stichting als 

bestuurslid. Uiteraard vonden we dit erg jammer. Ruurt is al die jaren ontzettend belangrijk 

voor ons geweest. Zijn kennis en ervaring werd enorm gewaardeerd. Samen met oud 

bestuursleden hebben we onder het genot van een hapje en drankje afscheid genomen. Ruurt 

ook via deze weg, willen we je ontzettend bedanken voor al die uren die je voor de stichting 

gewerkt hebt en we zijn blij dat je onze website nog wilt blijven beheren. 
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ANBI  (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

 

Stichting Kondanani Nederland heeft al sinds 2008 de ANBI-status. Per 1 januari 2014 worden 

de regels voor het hebben van een ANBI-status door de belastingdienst aangescherpt. ANBI's 

moeten vanaf die datum een aantal gegevens op een eigen of overkoepelende internetsite 

publiceren. Ook publiceert de Belastingdienst vanaf die datum een aantal extra gegevens op 

zijn internetsite. Stichting Kondanani heeft er voor gekozen de gevraagde informatie op de 

eigen website te publiceren. Daarnaast staan we ook vermeld op 

http://www.geef.nl/doel/585/transparantie en ook op de site van de Kennisbank Filantropie, 

voorheen het CIGD (centrale informatie voor goede doelen) zullen de gegevens vermeld gaan 

worden (http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/kondanani ) 

 

Kondanani op Facebook 

Facebook, de sociale netwerksite, biedt de mogelijkheid om wereldwijd contact te 

houden met mensen met, in ons geval, dezelfde belangstelling, namelijk: Kinderdorp 

Kondanani. Iedereen kan hier nieuwtjes of gedachten delen, of een discussie starten. 

We willen daarom iedereen oproepen om "vriend" van Kondanani te worden op onze 

Facebook-pagina. Wordt vriend van Kondanani (vindt dit leuk) en laat een berichtje achter op 

het prikbord. Het FaceBook-adres is: https://www.facebook.com/kondananinederland. Ook 

hebben we een twitter-account. Het Twitter-adres is: https://twitter.com/kondanani_nl. 

 

 

Paint-it-Forward doneert 10 % van het bestede bedrag ! 

 

Op onze website (en hier) vind je een link naar Paint it Forward 

waar prachtige zeer betaalbare kunstwerken in een heel eigen 

stijl besteld kunnen worden. In overleg met de kunstenares, die 

haar werk wil inzetten voor goede doelen, kunnen de 

kunstwerken een heel persoonlijke tint krijgen. Je vind haar op 

www.paint-it-forward.com en als je een kunstwerk bestelt en 

aangeeft dit via onze website te doen is 10% voor de kinderen 

van Kondanani. Kijk er eens, het is echt heel apart.  

 

 

 

 

Ten slotte 

 

Op deze plaats willen wij opnieuw iedereen heel erg hartelijk bedanken voor de steun in het 

afgelopen jaar. Dankzij jullie jaarlijks terugkerende giften loopt Kondanani als een geoliede 

machine en kunnen wij een constant en liefdevol thuis bieden aan onze kinderen.  

Opnieuw is er in Malawi met onze steuen hard gewerkt om een verschil te kunnen maken 

voor de kinderen die het het hardst nodig hebben. Kinderen met een lichamelijk gebrek en/of 

een geestelijke achterstand. Kinderen die niet kunnen lopen, niet naar school kunnen en 

buiten de maatschappij staan.  

 

 

http://www.geef.nl/doel/585/transparantie
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/kondanani
https://www.facebook.com/kondananinederland
http://www.paint-it-forward.com/#_blank
http://www.paint-it-forward.com/#_blank
http://www.facebook.com/kondananinederland
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Financiële verantwoording 2014 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

CBF norm: 

Aan de kosten fondsenwerving heeft het CBF de norm van 25% gesteld. Dit betekent 

dat, wil men in aanmerking komen voor het keurmerk, niet meer dan vijfentwintig 

eurocent mag worden uitgegeven om een euro binnen te krijgen. 

 


