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0

Doelstelling stichting en samenstelling bestuur

Stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO) opgericht op 9 april 1999, heeft als
belangrijkste doelstelling, hulp te bieden aan kinderen. Specifiek op het gebied van
onderwijs en gezondheidszorg in derde wereld landen, ongeacht ras, huidskleur of religie.
De werkzaamheden van de stichting omvatten het onderhouden van de contacten met de
projecthouders en de donateurs. Het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over de
projecten, waar op dat moment hulp aan kinderen wordt geboden, behoort tot het
takenpakket van de stichting. SAKO hecht veel waarde aan het directe contact met de
projecthouders, de organisaties en personen in de betrokken landen die de projecten
uitvoeren. Naast het verlenen van financiële ondersteuning, probeert SAKO ook haar
steentje bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van deze organisaties. De
stichting tracht mee te denken met deze organisaties over mogelijkheden voor de
toekomst.
De stichting Steun aan Kinderen Overzee heeft de verplichting op zich genomen, alle
gelden verkregen uit donaties, volledig te besteden aan structurele hulpverlening.
Gedurende het jaar 2016 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

: A.C.M. van Pamelen-Verwilghen
: F. Wolfert
: C.L.G. de Munck - de Krijger
: M.P. Zegers
: J.F. Verwilghen

Uitvoerend Comité

: Ir. J.M.T. Verwilghen (voorzitter)
: Drs. N. van Egmond vanaf april 2016
: J.F. Verwilghen

0.1 Informatiestructuur stichting Steun aan Kinderen Overzee

De werkzaamheden van het uitvoerend comité en van het secretariaat die voor de
stichting noodzakelijk zijn, geschieden onder verantwoording van het bestuur.
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1. Beknopt verslag van het bestuur
Het verslagjaar 2016 was een roerig jaar voor het bestuur en uitvoerend comité.
De donaties liepen terug en ook de grote Goede Doelenstichting die een groot gedeelte
van de projecten voor meerdere jaren steunde heeft eind 2015 te kennen gegeven dat zij
een aantal projecten slechts voor een periode van één jaar zal steunen.
De financiële situatie van de stichting dient dus gedurende het jaar 2016 scherp in de
gaten te worden gehouden om de beschikbare gelden op een zo efficiënte en doelmatige
manier in te zetten, ook in de toekomst.
Gezien bovenstaande situatie en het feit dat het bestuur uitgebreid werd met een nieuw
uitvoerend comitélid werd in het verslagjaar niet twee keer, maar drie keer vergaderd om
de ontwikkelingen nauwlettend te kunnen volgen en besluitvorming sneller plaats te laten
vinden.
In februari werd een aanvraag ingediend bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving)
om aangemerkt te worden als Erkend Goed Doel. De erkenning is een verplichting voor
alle goede doelen organisaties in Nederland en tevens noodzakelijk om als ANBI stichting
geregistreerd te blijven.
Op 31 mei is de aanvraag voor de erkenning goed gekeurd en vanaf 1 juli 2016 mag de
stichting als een van de eerste stichtingen in het land het erkenningslogo als Erkend Goed
Doel voeren op de website en in de correspondentie.
In maart 2016 wordt een aanvraag ingediend bij de AFAS- Foundation voor een donatie
t.b.v. het voortbestaan van het “Vocational Training Center” (VTC) van onze projecthouder
Aloshikha in Rajihar in Bangladesh.
De aanvraag werd helaas niet gehonoreerd en noodgedwongen moest het bestuur toch
op zoek naar andere vormen van donaties/financiering t.b.v. het project.
De donor ASML Foundation uit Veldhoven, die zich heeft gecommitteerd voor de steun
aan het VTC, gedurende de jaren 2016 en 2017 heeft een vrijwilligers programma
opgesteld. Dit in samenwerking met het Uitvoerend Comité, om medewerkers van ASML
in de gelegenheid te stellen om les te geven bij het VTC. Voor dit vrijwilligers programma
is afgesproken dat hiervoor geen vergoeding wordt betaald aan de vrijwilligers, maar dat
dit een onderdeel vormt van de donatie van ASML.
Begin april 2016 werd een stand gehuurd op de Pasar Malam te Sluiskil om de
naamsbekendheid van Stichting SAKO te promoten en omdat deze Pasar Malam vooral
gericht is op Indonesië werd gekozen om de projecten van projecthouder Elisama in
Indonesië in de spotlights te zetten.
De opbrengst van deze dag was gering, maar de opzet om de naamsbekendheid van de
stichting en haar projecten te promoten werd bereikt.
Op 15 april kwam het Uitvoerend Comité bijeen.
Tijdens dit overleg werd besloten om de website te vernieuwen, zodanig dat de tekst, layout en indeling geschikt wordt om te lezen op tablet en smartphone.
In de vergadering van juli 2016 werd een werkgroep geformeerd om een en ander te
realiseren. Tevens zal door deze werkgroep worden bekeken of er mogelijkheden zijn om
een Facebook pagina te realiseren.
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In juni 2016 werd op het GEMS-college in Dubai (een internationale school) een
zogenoemde Iftar georganiseerd door enkele leerlingen met ondersteuning van een
leerkracht van deze school, met als doel; steun te geven aan het VTC van Aloshikha in
Rajihar, Bangladesh. Een mooie actie die het prachtige bedrag van € 1.000 opleverde.
In juni 2016 kwam de SAKO nieuwbrief nr. 28 uit, in deze nieuwsbrief stond het
Vocational Training Center van Aloshikha centraal.
In de vergadering van juli 2016 werd besloten een aanvraag in te dienen voor het Eigen
Doelenproject van Vastenactie Nederland om subsidie aan te vragen voor het VTC. Deze
aanvraag werd gedaan in samenwerking met de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de
H. Andreas parochie, West Zeeuws-Vlaanderen.
Na indiening van de aanvraag werd door een drietal bestuursleden deelgenomen aan de
verplichte bijeenkomst op 3 september om in aanmerking te kunnen komen voor een
Eigen Doelenproject. Deze dag werd een toelichting gegeven op de aanvraag en de
acties die een aanvrager moet ondernemen en dit alles werd georganiseerd door
Vastenaktie Nederland en Cordaid Den Haag.
Eind december 2016 werd de bevestiging van toekenning van het project ontvangen.
In 2017 en 2018 zal via dit project door de parochie H. Andreas in West ZeeuwsVlaanderen geld ingezameld worden voor het VTC van Aloshikha.
In de vergadering van november werd de opzet voor vernieuwing van de website
besproken. Het besluit was om drie offertes aan te vragen voor de realisering van de
wensen van het bestuur, ten aanzien van de nieuwe website.
In december is een Skype conferentie geregeld met de technische mensen van ASML en
Aloshikha om afspraken te maken hoe de inzet van ASML medewerkers geregeld kan
worden voor en bij Aloshikha.
Dit heeft nog geen concreet resultaat meer opgeleverd voor het jaar 2016.
Het roerige jaar 2016 werd afgesloten met een voorzichtig optimisme t.a.v. het voortzetten
van alle projecten voor de komende jaren.
Er zal intensief gezocht worden naar mogelijkheden om de donaties voor de stichting op
peil te houden voor de toekomst.
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2. Korte projectomschrijving
2.1 Weeshuis Elisama in Denpasar op het eiland Bali, Indonesië
Dit project loopt via de stichting “Pa van der Steur in Nederland” en is gestart in 2007.
Het bestuur heeft besloten in 2015 dit project te blijven steunen, gedurende de jaren 2016
tot en met 2018. Voor weeshuis Elisama wordt jaarlijks een subsidie verstrekt aan
stichting “Pa van der Steur in Nederland” van € 2.000.
In 2016 heeft het weeshuis in Denpasar te maken gekregen met het feit, dat omwonenden
van het weeshuis bezwaar maken tegen de aanwezigheid van het weeshuis in hun
omgeving. Door dit gegeven kregen de kinderen en hun begeleiders te maken met
spanningen die niet prettig zijn en daarom wordt gekeken om hiervoor een oplossing te
bedenken.

2.2 Health Motivator Programma van Aloshikha
Het “Integrated Rural Health Support Programme” is dit jaar gesteund door de grote
Goede Doelen stichting, met een bijdrage van € 2.700 voor één jaar. De SAKO bijdrage
aan dit project was in 2016 een bedrag van € 4.300 wat bijeengebracht is door de diverse
SAKO-sponsors. De totale steun dit jaar was € 7.000 aan dit project
De Health Motivators vormen een onderdeel van de “Maria Mother and Child Health Care
Clinic” van Aloshikha Rajihar Social Development Center. De inzet van deze “Health
Motivators” (HM) zijn voor de kliniek onontbeerlijk en wordt door het bestuur van dusdanig
belang geacht dat een donatie om het voortbestaan van dit project te waarborgen,
noodzakelijk werd geacht.

2.3 Vocational Training Center Aloshikha.
Het Vocational Training Center (VTC) is in het schooljaar 2016-2017 gestart met 120
leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 4 afdelingen; Tailoring, Mechanical trading,
Welding & Fabrication en Electrical Works. De studenten komen allen uit het werkgebied
van Aloshikha en voor het overgrote deel uit Agailjhara.
In mei 2016 behaalden 82 studenten een diploma, waarvan 62 jongens en 20 meisjes.
In 2016 is het VTC financieel ondersteund door ASML Foundation uit Veldhoven met een
subsidie van € 7.500 voor het jaar 2016. Door de SAKO sponsoren en uit de diverse
acties werd door stichting SAKO € 9.100 bijgedragen aan dit project.
Door het bestuur en de projecthouder is hard gewerkt om ook de financiën voor het jaar
2017 rond te krijgen en om te voldoen aan alle eisen voor het verkrijgen van de zo
genoemde “Monthly Payment Order” (MPO) van de Bengaalse overheid, die in 2017
wordt verwacht. Als de MPO wordt verkregen is het voortbestaan van het VTC
gegarandeerd, echter eind 2016 was hierover nog geen duidelijkheid.
Door het bestuur van SAKO zal alles in het werk gesteld worden om het voortbestaan te
bewerkstelligen, echter het blijft een onzekere factor.
Het zou voor allen die aan het VTC hebben meegewerkt een grote teleurstelling zijn als
deze school op zou houden te bestaan. Niet alleen voor de kinderen die een vak willen
leren, maar ook voor allen die geïnvesteerd hebben in deze school. Daarnaast zou het
een grote kapitaalsvernietiging zijn.
We hopen het jaar 2017 in deze positiever af te kunnen sluiten.
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2.4 Pre-school Programma, van Aloshikha.
Het Pre-school programma van Aloshikha wordt door SAKO gecontroleerd en stichting
SAKO heeft min of meer de verantwoording voor dit programma gekregen van de
hoofdsponsor, de grote Goede Doelen stichting.
Jaarlijks wordt door SAKO het totale onderwijsprogramma van Aloshikha beoordeeld.
Het Aloshikha R.S.D. Center heeft 41 Pre-scholen en 3 Primary scholen (Kindergarten
scholen) tot de vierde klas, onder haar hoede. De grote Goede Doelen stichting steunt
deze drie Kindergarten scholen en het aanvullend programma loopt tot 2016 met een
bedrag van € 9.683. Dit jaar is door de grote Goede Doelen stichting deze subsidie
rechtstreeks overgemaakt aan Aloshikha. In de voorgaande jaren verliep deze steun via
stichting SAKO.
Het programma van de 41 Pre-scholen wordt al tientallen jaren financieel rechtstreeks
gesteund door de grote Goede Doelen stichting, zonder tussenkomst van stichting SAKO.

2.5 Pre School Programma van BVDO in Bangladesh
“Bangladesh Village Development Organisation” (BVDO) in Chhabikharpar, heeft haar
werkgebied vlak bij Agailjhara en is complementair aan het werkgebied van Aloshikha.
De steun aan BVDO voor dit programma is door de grote Goede Doelen stichting in 2016
volledig op zich genomen.
BVDO exploiteert 25 schooltjes verspreid in hun werkgebied waarvan 8 stenen
gebouwtjes, die als Multi Functioneel Centrum dienen. Het gebied Bisherkandi heeft de
afgelopen jaren een Flood Center gekregen, het Ale Bosma Center, wat tevens gebruikt
wordt als onderkomen voor de Pre-school en een paar klassen Primary school.
Het “BVDO Pre-school Program” werd in 2016 gesteund door de grote Goede Doelen
stichting met een totaal bedrag van € 24.000.

2.6 Health Motivator Programma van BVDO in Bangladesh
De groep Health Motivators van “Bangladesh Village Development Organisation” (BVDO)
in Chhabikharpar is in 2016 gesteund met een bedrag van € 6.000. Voor een deel bijeen
gebracht door particuliere SAKO sponsors, waaronder “The White Band” uit Breskens die
jaarlijks dit project steunt met € 500.
In 2016 is voor dit project door de SAKO sponsors een grotere bijdrage geleverd, omdat
de grote Goede Doelen stichting haar subsidiebedrag heeft verlaagd. Haar bijdrage aan
dit project was € 2.500.
Bovenstaand feit geeft aan dat het voortbestaan van dit project in de komende jaren
onder druk komt te staan. Te meer omdat de financiële middelen van stichting SAKO niet
voldoende zijn om alle projecten financieel volledig te ondersteunen.
Met de projecthouders wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden om met de afnemende
inkomsten, de projecten toch door te laten gaan.
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2.7 Moeder en Kind programma Barisal, door Chandradip (CDS)
“Chandradip Development Society” (CDS) in Barisal, is verantwoordelijk voor het Moeder
en Kind programma, “Care for Mother and Child’ (CMC). De organisatie wordt geleid door
mevrouw Jahanara Begum Shapna en het CMC project wordt begeleid door de heer
Bashudeb Guha. De doelgroep van dit project zijn kwetsbare, arme en vaak alleen
gelaten vrouwen die in een aantal kleine dorpjes wonen in het open veld, langs de
"Kuakata high way" in de Union Bharpasha en Banaribel. Deze mensen leven aan de
zelfkant van de maatschappij en CDS tracht hier een beetje verlichting in te brengen.
Het Health team bestaat uit één gediplomeerde verpleegster en vier Health Mobilizers en
die verzorgen samen het spreekuur voor zwangere vrouwen. Op verschillende plaatsen in
Bharpasha en Banaribel wordt een consultatiebureau gehouden.
Tijdens dit spreekuur controleren en registreren zij de zwangere dames en geven ook
medicijnen mee, zoals ijzertabletten, vitamines en meer van dit soort dingen. De
medicijnen worden gratis verstrekt (gesteund door SAKO) en ook voor de medische
controle hoeft niet betaald te worden. Het Moeder en Kind Programma werd gesteund
gedurende de afgelopen drie jaar door de grote Goede Doelen stichting en de particuliere
donateurs van stichting SAKO, voor een totaal bedrag van € 7.800. Voor het jaar 2016,
heeft de grote Goede Doelen stichting haar steun gegeven aan dit project met een bedrag
van € 2.800. Het overige deel, een bedrag van € 5.000 is bijeengebracht door SAKO
sponsors.

2.8 Non Formel Education programma Jessore, door DHARA
Dit project wordt uitgevoerd door Development of Health & Agriculture Rehabilitation
Advancement (DHARA) in Jessore en is gestart in 2009. Het project en de organisatie
worden geleid door mevrouw Lipika Das Gupta.
DHARA werkt sinds 2001 met vrouwen groepen op sociaal en economisch gebied. Lipika
heeft het programma van DHARA uitgebreid met hulp aan kinderen die slachtoffer zijn
van criminele activiteiten, ontvoering en seksueel misbruik.
Dit project is voor kinderen uit de sloppenwijken van Jessore en is een project waarin
deze kinderen scholing en beperkte gezondheidszorg krijgen.
DHARA heeft gekozen voor een speciale lesmethode die is gebaseerd op de methode
van Nijera Shikhi, een methode ontwikkeld door Dr. Ibrahim Shoban. Dit is een andere
methode dan de gebruikelijke in Bangladesh. Deze methode leert de kinderen binnen één
à twee jaar een basis om te lezen en te schrijven.
Alle onderwijzeressen zijn hierin getraind en eens in de drie maanden wordt aan alle
onderwijzeressen opfriscursus gegeven.
Het SAKO bestuur heeft besloten dit project te ondersteunen voor de jaren 2015 tot en
met 2017, voor een bedrag van € 4.500 per jaar. Deze gelden worden door de SAKO
sponsors bijeen gebracht. In 2014 is voor dit project een nieuw contract afgesloten voor
drie jaar met DHARA.
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3. Jaarrekening 2015.
De SAKO jaarrekening is opgesteld volgens de nieuwe Richtlijn RJk C2 voor kleine
fondsenwervende organisaties. Deze richtlijn is uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving, op 11 oktober 2016.
Deze Jaarrekening en het Jaarverslag worden jaarlijks ingediend bij het Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF).
De jaarrekening is een aparte bijlage en vormt een onderdeel van het Jaarverslag 2016.

Het Jaarverslag 2016 en de Jaarrekening 2016
zijn goedgekeurd
in de bestuursvergadering van
12 april 2017
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