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1. VAN HET BESTUUR
Voor het gevoel hebben we 2015 nog maar net afgesloten, en nu verantwoorden we 2016 al weer.
De tijd gaat snel..
Het gebouw van CASSA, de dovenschool in Boca Chica, straks CESSA geheten, is al behoorlijk
opgeknapt. Nu zijn we nog bezig om de officiële erkenning te krijgen van de Dominicaanse Overheid.
E dat duurt uiteraard alle aal ogal la g…
Gelukkig heeft Danilo weer de verkiezingen gewonnen in 2016, en blijft het rustig. Wint een andere
kandidaat de verkiezingen, dan betekent dat veelal dat veel ambtenaren worden ontslagen en dat
dege e die eegeholpe he e aa de erkiezi gs i st eloo d orde
et ee
ooie
baan. Wat tot gevolg heeft dat allerlei in gang gezette processen weer opnieuw opgestart moeten
orde …
Overigens is het politiek gesproken meestal on-Caribisch rustig in de Dominicaanse Republiek.
Eventuele machtswisselingen verlopen in de regel kalm en zonder geweld.
In San Francisco de Macoris hadden we een tweeling, twee meisjes, in het programma. De een
ernstig gehandicapt met een levensverwachting van ca. 2-3 jaar, de ander ook behoorlijk
gehandicapt maar wel in staat om naar de dovenschool in San Francisco te gaan.
Het meisje met de ernstigste handicap is in 2016 overleden, 11 jaar geworden. Het andere meisje
doet het wonderwel op de dovenschool.
Eind 2016 zijn we een nieuw project gestart, Ezopa, in Santo Domingo. In het Ezopa-project gaan
kinderen, met name Haïtiaans, naar school die anders geen onderwijs kunnen volgen, vooral
vanwege het ontbreken van identiteitspapieren. Ezopa wordt vanuit Nederland geleid door een
Dominicaanse vrouw, Rosaira Cruz, die allerlei acties organiseert in Nederland om een en ander te
bekostigen.
Inmiddels hebben wij haar steun toegezegd voor nieuwe schoolmaterialen en op ons genomen 20
kinderen van de Ezopa-school in ons sponsorprogramma op te nemen.
I dit jaar erslag zij t ee spe ials opge o e . I de eerste maken we nader kennis met Fanny,
onze steun en toeverlaat in de Dominicaanse Republiek.
In de tweede special is een verslag opgenomen van het projectbezoek van Gea en Arnold in januari /
februari 2017. Dit verslag geeft een mooi beeld van de actuele situatie in de projecten alsook wordt
duidelijk dat zo’ proje t ezoek hard erke is!
De exploitatiereke i g laat o er
ee tekort zie a € .
, dat il zegge dat e € .
meer besteed hebben aan de projecten dan dat er binnengekomen is.
Er was in 2
a. € .
i der aa o t a gsten da i
, de uitga e are € .
hoger
dan in 2015.
In 2014 en 2015 waren er overschotten, € .
resp. € . 2.
In het bestuur is besloten, akkoord bevonden door de Raad van Toezicht, om, indien noodzakelijk en
de middelen dat toelaten, iets meer uit te geven dan er binnenkomt en aldus de reserve opgebouwd
voor de renovatie van de oude Flor Nacienteschool verlagend. Mede vanuit de gedachte dat het nog
hoogst onzeker is of het tot een renovatie kan komen.
Ook in 2016 hebben we wederom veel kunnen doen aan het realiseren van onze doelstellingen.
Zorg is wel de iets afgenomen inkomsten. Daar moet aan gewerkt worden.
Wij willen een ieder weer hartelijk bedanken voor de ondersteuning van onze projecten in 2016.
Voor veel kinderen was dat wederom erg belangrijk!
Help voor de mens van morgen het kind van vandaag.
Por el ho bre de

aña a ayuda al iño de hoy

Dit jaarverslag is door het bestuur vastgesteld op 2 september 2017.
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2. ORGANISATIE
Bestuur en administratie
Het bestuur van de stichting is sinds haar oprichting als volgt samengesteld:
G.G.E.M. (Gea) Moser, voorzitter
F.E.M. Fra cis La
ers – Rouweler, secretaris
J. (Jan) Niessink, penningmeester
A.B.M. (Dini) van Leussen - Straatman, bestuurslid

C.A.H. (Chris) van den Brink, bestuurslid
Administrateur van de stichting:
A.J.M. (Arnold) Smits
Raad van Toezicht
``
F.R. (Fokko) Witteveen, voorzitter
G. (Greet) Eppink, secretaris
J. (Hans) van Geel, lid
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Verslag Raad van Toezicht Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek.

Installatie en samenstelling:
De Raad van Toezicht (RvT) is ingesteld in 2012 en bestaat momenteel uit 3 leden. De
samenstelling is als volgt: Hans van Geel (lid), Greet Eppink (secretaris) en Fokko Witteveen
(voorzitter).
Het aantal leden van de RvT is minimaal drie, maximaal vijf.
Benoeming:
 de eerste maal wordt de RvT ingesteld door het bestuur (heeft plaatsgevonden in april
2012)
 daarna worden de leden benoemd door de RvT zelf. De RvT benoemt uit haar midden
een voorzitter en secretaris
 De leden van de RvT mogen niet tevens bestuurslid zijn van de stichting
Taken (algemeen):
 toezicht houden op het bestuursbeleid
 toezicht houden op de algemene gang van zaken in de stichting
Meer




specifieke taken:
benoeming bestuurders
goedkeuring jaarrekening
voorafgaande goedkeuring verlenen aan een aantal specifieke besluiten waaronder de
benoeming van een extern accountant

Functioneren:
 minimaal één keer per jaar komt de RvT bijeen
 minimaal één keer per jaar is er een gemeenschappelijke vergadering met het bestuur.
De vergadering wordt dan geleid door de voorzitter van de RvT
 De leden van de RvT ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als
toezichthouder.
Verslagjaar 2016:
 De RvT is in 2016 tweemaal in vergadering bijeen geweest (29 februari en 13 juni). In
de vergadering van 13 juni heeft de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de extern
accountant, de jaarrekening 2015 goedgekeurd. Er is verslaglegging van deze
vergaderingen
 Een delegatie van de RvT heeft eenmaal een vergadering bijgewoond van het bestuur
(30 november). De Raad van Toezicht heeft in deze vergadering aangegeven op zoek
te gaan naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht i.v.m. het rooster van aan- en
aftreden. De Raad van Toezicht heeft de begroting 2017 goedgekeurd en toestemming
gegeven om de bestemmingsreserve eventueel te benutten voor zaken met spoedeisend
karakter, vallend binnen de doelstelling van de stichting.
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Goedkeuring balans en staat van baten en lasten:
De Raad van Toezicht keurt de balans per 31-12-2016 en de staat van baten en lasten 2016,
zoals vastgesteld door het bestuur, goed en verleent decharge aan het bestuur.

Namens de Raad van Toezicht,

Fokko Witteveen (voorzitter)

Steenderen, 2 september 2017
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4. FANNY
De stichting zorgt voor de financiële middelen om haar doelen te verwezenlijken, daarbij geholpen
door veel mensen en organisaties.
Maar om er voor te zorgen dat het geld in de Dominicaanse Republiek goed wordt besteed, conform
de doelen van de stichting, hebben we natuurlijk goede mensen ter plekke nodig.
En die hebben we gelukkig! Er zijn veel Dominicanen die ons helpen, en geholpen hebben, onze
doelen te bereiken.
Zonder de anderen te kort te doen, willen we toch een keer één bijzonder iemand naar voren halen:
Guadalupe Gerónimo Rodriguez. Zo kent niemand haar natuurlijk, iedereen noemt haar Fanny, en wij
ook. Al bijna 20 jaar altijd in de weer voor ons, immer op de achtergrond blijvend, maar wel zeer
belangrijk.

Alhoewel ze liever niet in het middelpunt
staat, heeft Fanny op ons verzoek een
opsomming gegeven van haar
werkzaamheden voor ons, een greep
daaruit:
- coördineren van alle activiteiten in de verschillende projecten
- contacten onderhouden tussen de verschillende projecten
- gelden verdelen over de verschillende projecten
- administratie bijhouden, financiële verantwoording afleggen
- communiceren met de contactpersoon in Nederland (Gea in de regel)
- kinderen selecteren die in aanmerking komen voor ondersteuning binnen het project
- zorgen voor en verdelen van schoolmaterialen, voedselpakketten
- aan het einde van een schooljaar zorgen voor schoolrapporten voor alle kinderen in het programma
- zorgen voor de kerstpost van de kinderen naar Nederland
- verzorgen van alle projectaanvragen, contact met Wilde Ganzen in Nederland
- projectbezoek
- (mede) organiseren van de periodieke reizen van sponsorouders naar de Dominicaanse Republiek
Een indrukwekkende lijst van activiteiten dus, waaruit blijkt hoeveel werk ze voor ons verzet.
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Zoals gezegd blijft Fanny het liefst wat op de achtergrond, zodat we zelfs bij de stichting niet al te
veel van haar weten. Op ons verzoek heeft ze wat van haar persoonlijke leven prijsgegeven.

Fanny is geboren op 12 december 1966 in La
Canela, een dorpje in de buurt van San Cristóbal.
Ze is opgevoed door pleegouders. Ze heeft maar
liefst 15 broers in een samengesteld gezin zoals
dat veel voorkomt in de Dominicaanse Republiek.
Ze is leerling geweest van onze school in Nigua,
de Padre Zegrischool, waar ze door haar goede
resultaten opviel bij een van de voormalige
directrices, Milagros Veras, en ze mocht helpen
in de door ons opgezette bibliotheek, alsook in
een boekhandel bij de verkoop van
schoolboeken.
In 1999 wordt ze gevraagd door de nonnen die
voorheen de uitvoering van het project in de
Dominicaanse Republiek voor ons verzorgden de
contactpersoon voor ons project te worden, met
alle bijbehorende werkzaamheden.
Ze volgde een cursus boekhouden en een
computercursus om het werk goed aan te
kunnen.
En dat doet ze nu dus zo’n kleine 20 jaar voor
ons!

Gevraagd naar de dingen waar ze het meest tevreden over is komt het volgende naar voren:
- De mogelijkheid om anderen te helpen
- het project steeds zien groeien
- onderdeel van een succesvol project te zijn
- het leven van veel kinderen en hun families ten goede zien keren
- Haar moeder helpen met het bouwen van een eigen huisje
En natuurlijk zijn er ook zaken waar ze bepaald niet blij van wordt:
- veel kinderen worden misbruikt door ouders en verdere familie
- er zijn ook veel problemen die onoplosbaar zijn
- weinig medewerking van de Dominicaanse overheid
- veel mensen zijn onverschillig ten aanzien van de problemen van anderen
- soms loop je ook binnen het project tegen (onnodige) problemen op
Fanny is trots op:
- het in haar gestelde vertrouwen binnen het project
- de prettige relatie met de mensen in Nederland
- de goede vrienden die ze door het project gekregen heeft
Er zijn natuurlijk ook nog wat wensen:
- in een land leven waar iedereen kansen krijgt
- haar eigen huisje afbouwen en, misschien, ooit een kleine auto……
Wij hopen nog lang van haar diensten gebruik te kunnen maken!
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5. Verslag bezoek aan de projecten in januari/februari 2017 door
Arnold Smits, administrateur en Gea Moser, sponsorcontact.
Donderdag 19 januari
Radames en Aridia halen ons op van het vliegveld en brengen ons naar Villa Capri waar we vier nachten zullen
doorbrengen. Het weerzien is hartelijk.

Vrijdag 20 januari – Boca Chica
Boca Chica breidt enorm uit aan de andere kant van de snelweg, de kant van Flor Naciente, waardoor het
snelverkeer nu door volledig bebouwd gebied raast. Om het verkeer veiliger te maken ligt er nu aan beide zijden een
ventweg, afgescheiden door betonmarkering en bij kruisingen is de doorlopende weg via een viaduct erover heen
geleid.

CASSA
Een voordeel van het nieuwe schoolgebouw is dat het dichter bij die snelweg ligt, eigenlijk dichtbij de oude locatie
van Flor Naciente maar dan aan de zuidkant van de weg , in het oude centrum
Voor de school ligt een keurige kleine sportplaats, alleen de basketbalnetten moeten nog opgehangen worden.
Achter de school is een hoek van betonvloer voorzien, met een hekwerk er omheen. De achterwand, een muur, is
leuk beschilderd maar nog niet helemaal af. Dat is volgens Aridia de reden dat de ruimte nog niet in gebruik is. Ze
wilden de kleintjes erin zetten, deze ruimte dus als lokaal gebruiken omdat het huidige voor Kinder te klein is, maar
I spe tie heeft ook deze ui te afgekeu d…..Als speelruimte lijkt het ons in elk geval geschikt. Er is een speeltoestel
neergezet in de ruimte voor dit lokaaltje.
CASSA telt nu nog maar 42 leerlingen. Dit betekent dat elk klasje nog 6 à 7 leerlingen telt. Eigenlijk ideaal voor een
dovenschool. De leerkrachten zijn de door Educación bevolen volledig bevoegde leerkrachten.
De school ziet er aantrekkelijk uit, netjes, leuk. In de lessen lijkt er meer aandacht voor de creativiteit
van de leerlingen zodat die vaardigheden niet alleen op de vrijdagmiddag aan bod komen.
Vorig jaar telde de school nog 15 leerlingen meer. Er zijn 5 leerlingen doorverwezen naar de Nationale Dovenschool
in Santo Domingo. Zij gaan daar naar de 5e of 6e klas omdat ze daarna een landelijk eindexamen moeten afleggen om
verder te kunnen. Cassa mag dat eindexamen niet afnemen omdat de school niet officieel geregistreerd is.

Cassa: Jonielle met de nieuwe bril uit de VS.

sponsorkind: medicijnen studeren, bril en beugel nodig
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Enkele aandachtspunten voor Cassa









Er is geen internetbereik in de school, zou wel moeten.
Sponsorkind Jonielle, heeft een bijzondere bril nodig, hij lijdt aan kokerzicht, die uit de VS moest komen.
Dankzij de gift is de bril er en het gaat veel beter met Jonielle!
Sponsorkind Lorelyn gaat zich inschrijven aan de UASD voor de studie Geneeskunde. Ze heeft bril en beugel
odig…
Er is één ieu e lee li g, jaa oud. Hij gi g og iet ee de aa s hool aa lee t s el…
CA““A zal als s hool e de gaa als es uela pu li a e de aa zal daa o
oete zij : Ce t o de
Edu a ió de “o dos “a A d és , dus CE““A. C’est ςa… De papie e liggen bij het Ministerio.

ENED
’s Middags brengt Radames ons naar ENED. Aridia gaat mee.
Er wordt gebouwd aan het huis van ENED. Aan de voorkant wordt het balkon boven de veranda dicht gemaakt en er
komen boven kamers bij. Wat er met die kamers gaat gebeuren weten ze bij ENED niet. Ze huren het huis en de
huisbaas is met de verbouwing begonnen zonder de leiding van ENED op de hoogte te brengen van zijn bedoelingen.
ENED heeft nog een tweede tehuis voor de oudere jongens, ongeveer vanaf 15 jaar. Dat is een voorschrift van
Jeugdzorg: deze jongens mogen niet meer bij de jonge kinderen wonen
Beide huizen kosten 36.000 pesos aan huur per maand: o ge ee €
pe aa d. Ze willen graag een stuk grond
om een eigen tehuis te bouwen dat voldoet aan de eigen wensen, tegemoet komt aan de normen van Jeugdzorg en
tegelijke tijd i de zal koste …
Ze lopen tegen dezelfde problemen aan als wij: De inkomsten lopen terug, allerlei subsidies vervallen, er zijn minder
donaties. Hun fondsenwerving verschuift zich van Zwitserland naar Frankrijk waar van oudsher meer gedaan wordt
aan ondersteuning in ontwikkelingslanden.
De sfeer is heel ontspannen als wij er zijn. De jongens krijgen huiswerkklas en een andere groep wordt bezig
gehouden door vrijwilligers van de EHBO die natuu lijk eel te e telle he e …
We geven het fotoboek van het sponsorbezoek af, dat met veel enthousiasme bekeken wordt.

Zaterdag 21 Januari SAN PEDRO DE MACORIS
Nationale Feestdag: María Altagracia
(Een campesino in Higüey zag 37 keer een Maria-verschijning. Op de plek staat nu een monster van een kathedraal
en vanuit het hele land komen in januari bedevaarten hierheen.
Ongehinderd door rijen bussen gaan we met Radames en Aridia, die Fanny vervangt, naar San Pedro de Macoris en
zoeken daar Miguelina op.
We nemen de 9 ki de e a o s p og a
a doo : )e gaa alle aal og aa s hool.
Miquelina vertelt over haar (adoptief)zoon Adrian, oud-sponsorkind. Hij zei ooit het Bachillerato vaarwel voor een
carrière als basebalprof, heeft nu ook die carrière vaarwel gezegd en zijn diploma B alsnog gehaald. Hij werkt, maar
oet a Migueli a ook stude e : Hie i dit huis o dt gestudee d. Als je niet wilt studeren, ga je maar zelfstandig
o e .

Aracelis
Het krioelt van de kinderen bij en in het huis van Aracelis. Als we ooit een huisje hebben gebouwd dat goed gebruikt
wordt , is het wel dit! De kinderen zijn levendig en zien er goed uit. Ook Pamela, de oudste van 15 met een
dochtertje van een jaar. Beiden lijken blakend gezond te zijn.
Toch is er een serieus probleem: het jongste meisje, Camila, ongeveer 6 jaar, lijdt sinds kort aan een vergroeiíng van
de bovenste wervels, het borstbeen? Wat het ook is, het is niet goed.
Uit onderzoeken komt: het meisje lijdt aan vergroeiingen aan het skelet door gebrek aan juiste voeding, vooral
calcium. Het is nog niet te laat, met goede voeding, fysiotherapie en goede schoenen kan er nog veel bereikt worden.
We maken afspraken met Miguelina, en ik spreek ze later met Fanny door:
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Dit gezin moet gerichte voedselhulp krijgen. Met Fanny neem ik een lijstje door met o.a. melk en eieren voor
€ pe aa d.
Aracelis kan de extra medische kosten, ook fysiotherapie, aan Miguelina doorgeven. Die moet dan zorgen dat
het financieel geregeld gaat worden. Ze moet het gezin beter bewaken.

San Pedro de Macoris: Camilla lijdt door ondervoeding aan vergroeiingen van haar skelet.

Maandag 23 januari Nagua
In Nagua gaan we meteen naar het huis van Ercilia om daar met de drie mensen van de verschillende wijken Boba
(Josefina), Las Quinientas (Ercilia, Esther en Kelvia) en David (Mathilda) te praten.
We zitten samen aan tafel, Josefina heeft weer gezorgd voor heerlijk eten en de aanvullingen komen van de beide
andere wijken.
Na de maaltijd is het wachten op Kelvia om met de vergadering te kunnen beginnen. Ik deel de fotoboeken van het
sponsorbezoek uit, die meteen groot succes zijn.
De 13 kinderen van Boba:
Het gaat de familie Almonte erg goed. Vader is meer bij het gezin betrokken, en hun huis heeft een opknapbeurt
gehad. Josefina wil voor moeder María een wasmachine aanvragen want voor dit grote gezin met zo veel grote
kinderen is het met de hand wassen langzamerhand ondoenlijk.
We verwachten dat eind van het schooljaar 4 kinderen uit Boba uit het programma kunnen na beëindiging van het
Bachillerato.
De 18 kinderen van David
 Weer ee
eisje a
jaa get ou d …..
 Kleindochter Celina (19 jr.) van Mathilda is al lange tijd ziek. Zwaar astmatisch, al ziek bij ons bezoek in
november 2015. Ze heeft nu ook problemen met haar hart en nieren. Er werd haar een kuur voorgeschreven
die 20.000 pesos kost ui €
. Voor een weeskind dat bij haar straatarme oma woont, een
onmogelijkheid.
Mathilda heeft het voor elkaar gekregen dat de kerk, waarvan ze een vurig en ijverig lid is, 10.000 betaalt.
Natuurlijk willen we de overige 10.000 betalen. Het meisje zit in ons programma en Mathilda is ook voor ons
een vurige en ijverige medewerkster.
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De 31 kinderen van Las Quinientas
 William heeft weer een nieuw bed/matras nodig.
 Voor een meisje van 16 wordt psychologische hulp gevraagd. Ze verzorgt haar zieke moeder, haar vader is
overleden (HIV?).
 Een van de meisjes Canario (die met een gouden stem) heeft bij een ongeluk een stang in haar been
gekregen. De wond is nu geïnfecteerd geraakt.
 Voor een ander sponsorkind met nierproblemen wordt ook een bed gevraagd.
 Voor het gezin Martinez de Jesus (jongen met de camera bij het sponsorbezoek) wordt extra hulp gevraagd
omdat de vader van het gezin is overleden.
 Het gezin Salazar, ( 6 jonge kinderen waaronder de jongen met de vergroeiingen aan het been) verhuist om
de paar maanden omdat ze steeds de huu iet ee ku e etale …
Bezoek aan het gezin Salazar
We treffen vader en moeder thuis en alle kinderen zijn in de buurt. Hij is een gewone, innemende man, betrokken
bij zijn gezin. Hij is straatverkoper van snoertjes voor mobiele telefoons. Wel een jaar of 10 ouder dan zijn nog steeds
zeer jeugdige overkomende , 28-jarige vrouw. Het gezin woont in een hok dat ooit opslagruimte van een winkel was.
Er is geen vloer. De kinderen zijn allemaal even smerig, wel allemaal vrolijk en ondernemend. Alle kleren liggen in
een kartonnen doos. Vader zegt dat ze binnenkort weer verhuizen naar een vorige locatie, die beter was. De huur
ed aagt € pe aa d. Met Fanny bespreken we wat we kunnen doen:
-de huur van de woning kan door ons betaald worden.
-Aanschaf van een kast of ander opberg materiaal, bijv. plastic opbergboxen, voor de kleding.
We zullen nog drie kinderen in het programma opnemen.

Nagua: het gezin Salazar woont in een hok zonder ramen en zonder vloer.

Dinsdag 24 januari San Francisco de Macoris
Rosa Iris, de moeder van de tweeling waarvan Rosalys nu bijna een jaar geleden overleed, staat ons met tranen in
haar ogen op te wachten. Ze bedankt me omstandig voor de enorme hulp die ze voor haar kind heeft gehad. Zonder
die hulp had ze nooit bijna 11 jaar kunnen worden. Bij de geboorte gaven de artsen de kinderen niet meer dan 2 à 3
jaar. En zie nu haar tweelingzus Rosanna: bijna 12 jaar en ze functioneert steeds beter, ook het lopen gaat steeds
beter.’s Middags e ge e de fa ilie ee ezoek.
Het ziet er allemaal goed uit. Moeder heeft haar leven weer op orde en maakt en verkoopt huistextiel, ook
decoratief.
10

Tijdens de overvloedige regenval van de afgelopen 3 maanden heeft het water 2 keer tot aan de bedden in hun
huisje gestaan. Dankzij een gift van de sponsor kan er een muur aan de straatkant gebouwd worden zodat een
volgende keer het water verder aan hun deur voorbij gaat…

Uitbouw fam.Hernandez, Rosana in de keuken
Op school zijn niet zo veel leerlingen aanwezig want er zijn demonstraties in de stad (indirect tegen corruptie van de
regering), ouders vrezen rellen en houden de kinderen thuis. Van het Patronato zijn de dames Lourdes en Herminia
aanwezig. In de klassen zitten maar 6`a 7 leerlingen. Tussen de middag is er ter onzer ere een warme maaltijd in de
salo e dat is e g leuk. De ki de e k ijge éé kee pe aa d zo’
aaltijd gese ee d.
Ik bespreek met Ana de kinderen van het sponsorprogramma. Enkele groten gaan nu nog maar 2x per week naar
school. Zeg dat deze leerlingen nu uit ons programma kunnen zodat er ruimte voor nieuwe komt. Er zijn 4 nieuwe
aanmeldingen. Arnold maakt foto’s van hen maar de gegevens hebben we nog niet.
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De muziekschool/ Project Wilde Ganzen
Fedujazz, dat het jaarlijkse Dominicaanse jazzfestival organiseert, heeft een goede voorzitter aan Maria Elena. Haar
initiatief tot het oprichten van een muziekschool voor kinderen uit arme milieus werd in 2012 gerealiseerd.
Doel: Kinderen door middel van muziek mogelijkheden geven voor een esthetische ontwikkeling , die van belang kan
zijn voor een professionele vorming en misschien tot eigen onderhoud kan worden aangewend. Doel is ook de
kinderen nu door middel van muziek van de straat te houden, te ontsnappen aan armoede, drugs, prostitutie. Haar
woonplaats Cabarete en de beide andere plaatsen Sosua en Puerto Plata zijn wat dat betreft de noordelijke
evenknieën van Boca Chica.
Men is begonnen met 200 leerlingen. Daarvan zijn er 80 afgevallen: te zwaar, toch niet gemotiveerd. De
overgebleven 120 leerlingen mogen na een blokfluitperiode een eigen instrument kiezen, van viool tot piano, en de
bedoeling is dat dat instrument (indien mogelijk) mee naar huis gaat zodat er ook thuis geoefend wordt. Dan maak je
vorderingen! De ouders moeten een verklaring tekenen dat ze de kinderen zullen aansporen, zullen meewerken met
de muziekschool en verantwoordelijk met de instrumenten zullen omgaan. Aangezien er niet genoeg instrumenten
zijn (Wilde Ganzen, soepactie!) roule e de i st u e te e
oete de lee li ge ook d oog oefe e .
Bijna alle instrumenten zijn gekregen uit de VS want een Dominicaan geeft zijn muziekinstrument niet weg.
Is het ogelijk dat er spo sors zij die…”
Van de opbrengsten van dit festival (plus enkele donaties uit de VS) wordt de school bekostigd.
Dit jaar leed het festival ernstig verlies door de regens in de laatste drie maanden en door de overstromingen die
juist in dit gebied voorkwamen. De subsidies van de overheid (Toerisme, Landbouw) maar ook de bijdragen van de
plaatselijke ondernemers waren daardoor ongeveer met de helft verminderd. Natuurlijk werd niet alleen Fedujazz
getroffen door de gevolgen van de overstromingen. Het betreft het hele gebied met al zijn bewoners en
infrastructuur.
Maria Elena Gratereaux is een ex-sponsorkind uit Nigua waarvan ik me nog herinner dat ze op school zat. Na haar
Rechtenstudie is ze de advocatuur ingegaan op het gebied van Onroerende Goederen, waarin ook haar man werkt.
Maria Elena benadrukt hoe belangrijk het programma voor haar is geweest: we waren zo arm, we konden zelfs niet
naar school ook al woonden we er tegenover!
Ze wil alle sponsors oproepen om óók die kaart te sturen met de Kerst: Ik keek het hele jaar uit naar die kaart van
mijn madrina want dat was voor mij het tastbare bewijs van aanhankelijkheid, iets dat ze van haar moeder maar
nauwelijks kreeg.
Daarom: Stuur elk jaar een kaartje, je weet niet hoe belangrijk dat voor je sponsorkind is!

Cabarete: De muziekschool van Fedujazz

Enkele leerlingen en de meester, rechts.

12

Maria Elena en Gea en de Wilde Ganzen

Donderdag 26 januari, Maimon
Nationale feestdag: geboortedag Duarte
I Mai o heeft He
a Gi kel haa eside tie. Met de sti hti g )o i Mai o heeft ze eel gedaa oo het
dorp: een polikliniek, een ambulance, een apotheek waar je goedkoop ongebruikte medicijnen uit Nederland kunt
krijgen.
Henny heeft ook een pra htige s hool gesti ht. Bo as sa as heeft hie ee i stallatie oo ate aa gelegd zodat
de ki de e elke dag hu ta de ku e poetse e hu ha de ku e asse …. We zie dat het iet e kt. De
goede voorlichting wel, zegt Henny. Het tandbederf bij kinderen is beduidend minder geworden. Misschien wordt de
tandenborstel thuis wel gebruikt.
We eten in een plaatselijk restaurant met authentieke buitenkeuken. Niet kijken hoe het allemaal gaat. De lunch
smaakte prima. Het afscheid van Henny is erg hartelijk.

Hartelijk afscheid
Maimon: Hennie, mutsen breiend voor haar negocio.
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Maandag 30 januari, Santo Domingo
Viering nationale feestdag van 26 januari
Hadden ze er dan niets aan gedaan die donderdag? O ja, er waren optochten, defilés en veel kinderen die niet naar
school gingen. Maar vandaag mogen ze echt thuis blijven.
De afgelope t ee dage hadde e ta i’s die aa de kook of ij a i
a d aakte Nu is de bus aan de beurt en we
staan na een uurtje met een kluit mensen en bagage ergens langs de snelweg. Er stopt een Expresso, die heeft nog
wat plek, en na wat duwen en trekken en nog eens inschikken tussen borden met zonnebrillen en zakken met kleding
vervolgen we de reis naar de hoofdstad begeleid door luide Dominicaanse muziek uit de boordradio. Zo hoor je te
reizen. De bus stopt om de 5 km. en na een uurtje worden we ingehaald door de snelbus. Was dat de onze????
In Santo Domingo is ook Florence Gravenkamp gearriveerd in ons hotel en hebben we rustig de tijd om onze
kennismaking voort te zetten.

Dinsdag 31 januari, met Florence in Nigua
La Loma de Nigua: Juan Bautisto
Ricardo haalt ons op en op de Malecon pikken we Jhoan Fermin op, ex-sponsorkind uit Nigua, afgestudeerd als arts
en nu bezig met de studie Interne Geneeskunde. Hij was voor niets naar een college gegaan: de prof was afwezig. Dit
gebeurt vaak aan het UASP, de staatsuniversiteit, zegt hij. Dat is het verschil met de geprivatiseerde universiteiten:
het collegeld is daar veel duurder maar je kunt sneller studeren.
Alvorens naar het Centro Padre Zegri te gaan, bezoeken we eerst de Escuela publica in La Loma de Nigua. Daar werkt
Juan Bautista, een ex-sponsorkind en de eerste universitair afgestudeerde blinde van het land. Dat is heel mooi maar
Juan krijgt nergens werk daarom geeft hij les op zijn eigen dorpsschool en betalen wij zijn salaris. Ook zal hij nu
ingeschakeld worden om een blind meisje uit Nigua dat nu, na de Blindenschool in Santo Domingo, naar de gewone
school in haar wijk gaat. Er komt één keer per week een leerkracht van de blindenschool en wij willen Juan vragen
het meisje éék keer per week te helpen. De school in La Loma is een van de vele prachtige onderwijs projecten van
de regering Medina.

Nigua, La Loma - Gea, Juan met zoontje en Fanny
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In Nigua In het Centro zit Dominga de la Cruz op ons te wachten. Ze is vorig jaar afgestudeerd in Recht en krijgt van
haar sponsor een prachtig cadeau. Dominga heeft haar madrina elk jaar geschreven en deze madrina heeft haar 20
jaar gesteund. Dominga heeft een fysieke beperking en heel veel doorzettingsvermogen. Nu nog werk!
We gaan met Florence het hele Centro Padre Zegri door en dan ben je gauw een paar uur bezig..
Fa
heeft haa ka too et oude e ieu e foto’s eha ge e het ziet e heel aa t ekkelijk uit. Ook zij is lij et
het fotoboek van de sponsorreis. We hebben nog een kleine versie ervan bij ons. Die besluiten we te geven aan
Cristóbal en zijn vrouw, die de choreografe op school is. Zij organiseren de presentaties bij bijzondere evenementen
en de talentvolle spriet die bij ons sponsorbezoek de groep met rose en blauwe pakjes aanvoerde, blijkt hun dochter
te zijn. Waar kon het beter terecht komen?
Arnold fotografeert kinderen van wie nog een foto nodig was en een paar nieuwe: een zoon van Ricardo en twee
kinderen van een van de leerkrachten, een goede en lieve meid. Ze kampt al vijf jaar met borstkanker, en die is nu
weer teruggekomen . Ze heeft drie jonge kinderen. Veel geld gaat op aan de medische behandelingen. Op deze
manier kunnen we een beetje helpen.

AED
Het verpleeglokaal , waarin de AED hangt, zit op slot. Dinsdags en donderdags hebben de studenten praktijkles in het
ziekenhuis. Maar wat als er iets op school gebeurt? Ik haal Sor Doris erbij, die eerst niet begrijpt wat ik bedoel maar
dan zegt te zullen zorgen dat de AED in het administratiekantoor komt te hangen.

Vergadering met het Equipo
Tegen 4 uur druppelen ze binnen: Mathilda, Milagros, Blas, Sor Doris en nieuw gezicht Moíses Sterling de Jesus
Cedano, coördinator van Pastoraal Jeugdwerk in Nigua. Studeerde Bedrijfsadministratie in Santiago. Oud leerling
Centro en ons programma. Hij zet zich in voor sociaal werk en hoopt op een vruchtbare samenwerking. Hij zou een
p oje t ille egi e
et de e se uit het p og a
a die afgestudee d zij , de eg esados .
Een fonds om andere kinderen de kans te geven naar school te gaan. Er is meer belangstelling hiervoor maar ze
krijgen het nog niet van de grond.
Florence stelt zich voor en vertelt dat ze hoopt mensen uit haar achterban in dit land te interesseren voor het werk
van Kinderhulp/Niños del Mundo Nigua en op die manier financiële bijdragen te verkrijgen voor het realiseren van
bepaalde projecten. Daartoe zal het Equipo een voorstel moeten doen.
De voor te dragen projecten zouden kunnen zijn:
 Het airco systeem van de bus. Bij de reparatie in de zomervakantie is daar wel aandacht aan besteed maar er
moeten een aantal onderdelen vervangen worden. Dat is een dure reparatie. Er is de mogelijkheid tot
inbouw van tweede handsonderdelen. Goedkoper.
 Na die maanden van regens blijkt het plafond, dus het dak van het laboratorium lek te zijn. Er is een nieuw
dak op gekomen maar dat is in grote haast gebeurd. Het heeft geleid tot grote kringen en lekkage in het
lokaal. Blijkbaar is er geen garantie.
Florence ziet wel mogelijkheden. Afgesproken wordt dat het Equipo een voorstel doet en dat er gezorgd wordt voor
een presentatie van de projecten (liefst in Engels erbij).
Ik weet nu niet of er daadwerkelijk al iets gedaan is.
Ik heb een korte presentatie gestuurd, in het Spaans.
We krijgen lekker fruit geserveerd en ik deel Hollandse molentjes en klompjes uit. Altijd leuk. We zijn om half 8 terug
in ons hotel en eten aan het plein tegenover het Columbushuis.
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1 februari, Boca Chica, CASSA
Om 10.15 u komen we aan bij CASSA. Ricardo en Fanny hebben ons opgehaald.
Er zijn maar weinig leerlingen: 27. Er is een studiedag voor de leerkrachten want aanwezig zijn ook:
Clara en Xiomara van het Ministerie van Speciaal Onderwijs. Beide dames zijn aanwezig om het onderwijzend
personeel bij te scholen. We vergaderen op de patio, aanwezig zijn ook Aridia en Maura.
In de vergadering blijkt:
 Het proces van het verkrijgen van registratie duurt zo lang omdat CASSA aanvankelijk een registratie had
aa ge aagd als NGO: ee p i é s hool . Dat is pe o e e jl ge ijzigd aa ee Es uela pu li a de
“o dos . Het p o es is dus op ieu ego e .
 Bij die aa age is doo het i iste ie gezegd dat de aa e a de d oet o de a Ce t o de
Asiste ia i Ce t o Edu ati o , dus CE““A. Dat oet ia ee ota is o de astgelegd e dit p o es is
nog niet afgerond.
Hoe lang het gaat duren? Kunnen ze niet zeggen want het besluit moet door de president zelf ondertekend worden.
Maar de beide dames hebben toch goede contacten naar boven?
Hoe lang het ook moge duren, ik leg uit dat wij niet langer de salarissen van de leerkrachten kunnen bekostigen. Dat
was ook overeen gekomen in het gesprek met Cristina Amiama in november 2015.
Er wordt nu heel druk heen en weer gebeld met Cristina en de situatie uitgelegd.
Als CA““A pu li a o dt heeft dat oo de staat heel eel o se ue ties:
 Betaling en benoeming van de leerkrachten
 Onderhoud gebouw (dus ook huur)
 Vervoer van de leerlingen
 Schoolontbijt
Dat kan tot veel uitstel leiden.
Fanny geeft in een lang betoog aan dat de president een decreet heeft uitgevaardigd waarin onderwijs voor alle
ki de e gega a dee d o dt. Dus ook oo do e…
De president zal in zijn decreet vooral de vele, vele Haïtiaanse kinderen en kinderen zonder geboortebewijs bedoeld
hebben die tot dan vrijwel uitgesloten waren van onderwijs op publieke Dominicaanse scholen. Die tijd is voorbij.
Behalve naar school gaan is er nu ook de mogelijkheid tot hulp bij het verkrijgen van hun geboortebewijs, hun
identiteit.
Vo ig jaa
he e e € .
i CA““A geï estee d. Daa oet u ook ee s e de e t uit ko e . E oet
iets gebeuren, dus we doen een voorstel ter tegemoetkoming.

VOORSTEL:


De staat benoemt en betaalt de leerkrachten
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Tot de definitieve erkenning van CASSA?CESSA, (de registratie) betalen wij de overige kosten zoals we dat nu
ook doen.
We komen niet verder tegemoet aan eisen van de Inspectie

De leerlingen gaan naar huis en de dames vergaderen verder met de leerkrachten, wij overleggen met Florence,
Fanny en Aridia.

Donderdag 2 februari, Santa Rosa en
familie Morillo Reyes (3 februari)

Rosaira laat weten dat we tussen 2 en 5 uur ’s iddags op EZOPA verwacht worden. Daarom gaan we eerst naar de
dovenschool Santa Rosa waar we een gesprek hebben met directrice Onelia Aybar.
Als we arriveren is er in de aula juist een schilderles bezig en kunnen we enkele talentvolle leerlingen aan het werk
zien. Sponsorkind Brahian is er een van.

Punten uit het gesprek met Onelia:












Gift a €
oo B a do , ee heel goede stude t: p i a o ee ta let te kope aa op dus ook ee
rekenfunctie zit. De bachilleros hebben allemaal een tablet nodig maar niet alle ouders kunnen dat
bekostigen.
Er was een klacht over de hygiëne van een van de kinderen: Anderson. Verklaring is dat ze in een wijk zonder
leidingwater wonen en het water uit de omgeving het wasgoed kleurt, wit wordt een beetje rose. Kan het
kind dus niet helpen!
De et effe de jo ge lijkt aa ee ie ziekte te lijde s d o o ef oti o die olge s O elia et
doofheid gepaard kan gaan. Arnold kan op internet niets over die koppeling vinden. Een niertransplantatie
zou een optie zijn. We hebben in CASSA een jongetje gehad dat een niertransplantatie kreeg (en helaas aan
een infectie overleed twee weken later.)
Een andere jongen uit ons programma, Deremy, lijdt ook aan deze nierziekte, bij ons vorige bezoek was hij
ernstig ziek, nu is het rustig. Hij maakt weer een vrolijke indruk.
Vraag Onelia of het mogelijk is morgen de speciale vakschool te bezoeken waarheen regelmatig leerlingen
verwezen worden als ze geen bachillerato kunnen volgen. Het afgelopen schooljaar waren dat er vier. Niet
alle ouders zijn te bewegen hun kind daarheen te sturen terwijl de voorwaarden toch heel gunstig zijn. Door
ons bezoek hoopt ze dat ook wij de kinderen/ouders beter kunnen motiveren. Een bezwaar voor veel
ouders: ze leren er geen Informatica, er zijn geen computers en dat i dt hu ki d ou juist leuk…..
Arnold fotografeert enkele kinderen die de vorige keer ontbraken of waarover we een vraag hebben. Yariely
is een van hen. Vorige keer, november 2015, was ze erg zwak, zeer schuchter, kon nauwelijks lopen. Het
meisje is heel prematuur geboren. Nu is ze heel erg veranderd: ze loopt rechtop, is absoluut niet meer
verlegen en ziet er veel beter uit ondanks dat ze in december nog in het ziekenhuis heeft gelegen. (Haar
sponsor heeft het goede bericht met de nieuwe foto al ontvangen.)
Justi k ijgt a zij spo so oe tjes Jo ge e Nadal ee k uffel: Buu a . Hij is hele aal eduusd to h
eet O elia he te e telle hoe de pop heet e Justi ka het azegge : Ve i o !

Een stralende Yariely
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Ook Onelia krijgt een fotoboek, speciaal voor haar, want ze is nu 25 jaar directrice en 40 jaar verbonden aan
Santa Rosa. En ze gaat nog even door! Ze is er heel blij mee en tot tranen toe geroerd. Ze zegt dat ze als instituut
eige lijk zo’ soo t oek odig he e e dat A old ee goede fotog aaf is het a e iet allee zij foto’s! .

Familie Morillo Reyes
We gaa ’s iddags aa Ezopa aa het is ge akkelijke het e slag u e e oo t te zette
et het ezoek
aan het gezin Morillo Reyes dat drie dove kinderen op Santa Rosa heeft en via een van hun sponsors ook nog
extra steun ontvangt.
Om 11 uur rijden we met Ricardo en Fanny en de drie kinderen, (Anderson, Emileidy en Neroliza) en de bus vol
met de andere kinderen naar Nigua en weer terug. Anderson ligt op de bank achter in de bus met hoofdpijn. Ik
vraag me af of de oorzaak misschien honger is. Als we Nigua uit zijn, maakt de jongste, Neroliza, een olijke meid,
duidelijk dat ze wil eten dus stoppen we bij een groot warenhuis. We ete
et z’ ze e e , het eten is er beter
dan in het warenhuis waar we de vorige dag geluncht hebben. De kinderen eten moro (rijst met boontjes) en kip,
Anderson neemt een salade. Neroliza is opgetogen want het toetje staat al voor haar neus: gelatinepudding in
een schitterend kleu tje. Ei delijk k ijgt ze a Fa
toeste
i g dat ze e aa
ag egi e …
De fa ilie oo t i de ijk B isa del este en je moet dan heel diep de wijk in tot bijna waar de bebouwing
ophoudt. Hun stenen huurhuisje, ingeklemd tussen andere huisjes en een winkelpand, telt een kamer, een
afges heide keuke tje, t ee slaapka e s. De huu ed aagt € pe aa d. O elia e zo ht o s et kle dit
gezin ook financieel te blijven steunen) Moeder en de beide meisjes slapen in een krap twee persoons bed.
Anderson, door zijn nierziekte, maakt nog wel eens zijn bed nat maar het ruikt niet onfris binnen. Ook hier moet
alles met de hand gewassen worden ofschoon moeder nog wel eens het apparaat van de buren mag gebruiken.

Het is er licht geverfd en er staat een tafel met drie (?)
stoelen. De kleren hangen aan een lijn boven de bedden. Ze
hebben een t.v. zo groot als een postzegel. Het is allemaal
wel schoon en netjes.

De kinderen Morillo Reyes bij moeder thuis

Vrijdag 4 februari, Escuela taller
Al jarenlang worden leerlingen van Santa Rosa doorverwezen naar deze vakschool. Ook bestuursleden van Santa
Rosa hebben me vaak verteld wat voor een geweldige school dit is. Aangezien het voor doven nog moeilijker is om
aan werk te komen dan voor mensen zonder die handicap willen we graag eens kijken hoe ze daar werken, wat er
geleerd wordt.
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De school is het beste te vergelijken met de vroegere nijverheidsopleiding want de leerlingen leren technieken die je
odig he t ij….het estau e e a
o u e te . Daa ij ho e : ti
e e , o a e taal s ede , ke a iek,
mozaïek leggen, grafisch ontwerpen en decoreren, schilderen, groen aanleggen en onderhouden.
De gedachte erachter: kansarme jongeren de kans geven een goed vak te leren door ze tegelijkertijd een monument
te laten restaureren.
Het mes snijdt aan twee kanten: Wie is er niet trots op een monument dat je eigenhandig hebt helpen restaureren?
De leerlingen ontvangen een maandloon(tje), een vergoeding voor vervoer en een maaltijd op het werk. De stadsbus
stopt om de hoek. Na afloop van de zesmaandelijkse cursus krijgen ze een getuigschrift (en daar zij ze gek op in dit
land). Werkstukken mogen mee naar huis en verkocht worden. Zaterdags mag er voor eigen productie gebruik
gemaakt worden van de apparaten hier.
Het ziet er allemaal erg professioneel uit. Iedereen loopt in werkkleding en met een helm op. Ook het
administratieve gedeelte is professioneel en de vakleerkrachten zijn echte professionals. Er is een contactpersoon
voor de dove leerlingen, Inez. Zij leidt ons rond en beheerst ook de gebarentaal.
In 2010 zijn ze in deze kloosterruïne ego e , de e a hti g is dat het e k zo’
á jaa i eslag ee t.
We ontmoeten een enthousiast ex-spo so ki d a o ig jaa die heel lij is hie te e ke . E hie is heel lij et
hem, hij doet het goed!
We zijn erg onder de indruk van de school, van de resultaten, van het geduld dat je moet opbrengen als je een
bepaalde techniek wilt leren en van het vakmanschap (bijv. van een 17- jarig doof meisje dat lezen nog schrijven kan
maar op de pottenbakkersdraaischijf een ware tovenares is).
De school wil graag een professionele (elektrische) draaischijf en een dito pottenbakkersoven met voldoende ruimte
om tegemoet te kunnen komen aan hun programma Keramiek.
De Es uela talle is ee i itiatief a het Mi iste ie de T a ajo A eid).

Santo Domingo: De Escuela taller (Leerschool) in het kloostermonument Merced.

Donderdag 3 februari , EZOPA
Aa gezie Ri a do u et de us de ki de e
oet ophale e e e ee ta i aa E)OPA de s hool a
Rosaira) in de wijk Brisa del Norte. We doe e ij a ee uu o e , de p ijs is…
pesos, ik geef
.
Als je het ee kee eet, ku je het ge akkelijk i de ….e dat doet Ri a do als hij o s ee paa uu late ophaalt.
We hebben dan een paar zenuwslopende uren achter de rug: het is warm, het is vol, het is druk en de kinderen
krioelen en gillen na de les en de directrice Maria Angeles heeft hem als een echte Dominicaanse in de achteruit
staan.
De school is een keurig gebouwtje, fleurig en vrolijk geschilderd met veel rood en er wordt serieus les gegeven, met
veel hardop herhalen. Er zijn wandplaten, meubels en allerlei andere dingen uit Nederland. Ik herken zelfs een paar
stoeltjes uit Steenderen. In de patio zitten een paar moeders, vooral uitgeblust, op ons te wachten en hun kinderen
wachten en krioelen in een leeg lokaal. De oudste is 14 jaar , de jongste 5. Van de moeders is er één die Spaans
sp eekt e het aa het Haïtiaa s ka e tale . Moede s die op hu
al ie , ijf ki de e hadde …. Na de e mag
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er ingegrepen worden (gratis sterilisatie) om een nog groter kindertal te voorkomen. Ik dacht altijd dat het na het 5e
kind was, maar misschien hebben ze het aantal verhoogd.
We praten in haar kantoor met Maria Angeles. Ze is niet erg op de hoogte van de organisatie van de school, die in
handen van Rosaira berust. Die komt elk jaar en doet de inschrijvingen en regelt het personeel enz. Maria Angeles
heeft een keurige map met van elk kind een plastic hoesje met gegevens, heel summier. Hopelijk kan ze straks met
de computer overweg, dan kan er een goed systeem aangelegd worden. Haar grote zorg is: die kinderen krijgen nu
les maar wat straks, als het schooljaar is afgelopen? Wij delen die zorg maar ik denk dat we het ook volgend jaar wel
redden met ons programma.

Ezopa: Maria Angeles

Fanny en ik doen ons best uit te leggen hoe het sponsorprogramma werkt. Aangezien ze zelf ook een klein
adoptieprogramma hebben, begrijpt ze het.
(Maria Angeles heeft niet helemaal stil gezeten. Na ons bezoek heeft ze een gesprek gehad met de Inspectie over al
deze Haïtiaanse kinderen. Die hebben haar uitgelegd dat ook deze kinderen recht op onderwijs hebben en naar
school kunnen. Na de vakantie zullen de oudste kinderen dat gaan doen.)

EZOPA: Haïtiaanse moeder met 5 kinderen die niet naar school gaan. Nog eentje thuis, die is te klein en nog eentje
o de eg, de laatste. Vade is o la gs e t okke ….
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De asiss hool is ogal e eg a de ijk, ede aa o E)OPA ki de e tot de ee klas op hun school opvangt.
Reden is natuurlijk ook dat ze geen recht hebben in de 6e het staatsexamen af te leggen, net als CASSA. De school is
wel geregistreerd maar ontvangt geen overheidssteun.
In plaats van 20 kinderen fotograferen we er bijna 30. Ben nog niet toe gekomen aan de verdere uitwerking maar wil
wel dat de kinderen van de moeders die speciaal voor ons zijn gekomen in elk geval geplaatst worden, zodra we
sponsors voor hen hebben. En ja, ze krijgen nu les.
Om 5 uur nemen we afscheid met het gevoel dat nog niet alles gedaan is wat gedaan zou moeten worden, dat we te
weinig tijd hadden om onze zaken rustig af te werken.
Fanny en Ricardo moeten nog zeker 2 uur rijden. Ricardo weet een snelle weg, de Maximo Gomez, maar op dit
tijdstip is het een en al file. We doen er 2 uur over om beneden bij de parkeerplaats van de Zona Colonial te komen.
We stappen daar uit en lopen het laatste stuk.

Ezopa: wachtende moeders

Zaterdag 5 februari
Radames haalt ons op om ons naar het hotel in Boca Chica te brengen van waaruit we maandag gemakkelijk naar het
vliegveld kunnen.
Daarna hebben we riant twee dagen rust. Ik gebruik een groot gedeelte van de zondag om het verslag bij te werken,
Arnold om een zeer actieve graafwesp onder mijn stoel te filmen.
Als we maandag vertrekken, regent het.
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5. BESTEDINGEN IN DE DOMINICAANSE REPUBLIEK
Door de projectpartners in de Dominicaanse Republiek is het volgende overzicht
verstrekt met betrekking tot de uitgaven voor de projecten in 2016.
2016
€

%

€

Uitgaven:
- Project Nigua
- Project San Francisco de Macoris
- Project Boca Chica Flor Naciente
- Project San Pedro de Macoris
- Project Nagua
- Project Boca Chica Cassa
- Project ENED
- Algemene kosten
- Medische kosten
- Salarissen
- Sociale premies
- Bankkosten
- Onderhoud bussen
- Kerst alle projecten
- Uitgaven Juan Peña
- Uitgaven i.v.m. ontvangen geld Wilde Ganzen
- Uitgaven i.v.m. overige speciale giften
- Reiskosten
- Uitgaven voor huis Cecilia
- Extra uitgaven universiteit Johan Lairac
Totaal projectuitgaven

24,4
10,5
0,0
1,7
7,1
26,2
2,1
0,4
0,7
3,3
1,5
0,2
5,4
4,6
1,4
5,7
2,6
0,4
0,9
0,9
100,0

25.136
10.863
0
1.726
7.270
26.955
2.128
460
737
3.402
1.574
195
5.577
4.727
1.458
5.920
2.630
401
933
972
103.064

Bij dit overzicht zijn de uitgaven in Dominicaanse peso omgerekend tegen een gemiddelde
isselkoers i
6 a € = , Do i icaa se peso.
N.B.: deze uitgaven sluiten niet aan met de overmakingen vanuit Nederland naar de projectpartners.
De overgemaakte gelden kunnen in een andere periode dan het verslagjaar worden uitgegeven,
de projectpartners ontvangen ook gelden van Wilde Ganzen alsook kunnen er koersverschillen
optreden.
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6. BEZOLDIGING EN NEVENFUNCTIES FUNCTIONARISSEN
BEZOLDIGING- EN VERGOEDINGENBELEID
De leden van bestuur en Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
Nevenfuncties
Bestuur:
Jan Niessink, penningmeester
- Secretaris Belangen Vereniging Bos en Enk, Zelhem
- Penningmeester Stichting Needs Havezathe Cultuurfonds, Neede
- Penningmeester Vereniging van Eigenaren Buitengoed Bos en Enk, Zelhem
Chris van den Brink, bestuurslid
- Eigenaar Belastingadviesbureau Van den Brink, Winterswijk
Raad van Toezicht:
Fokko Witteveen, voorzitter
- Voorzitter Raad van Toezicht "Red een kind"
- Voorzitter Raad van Toezicht Graafschapcollege Doetinchem (vergoeding)
Greet Eppink, secretaris
- Zelfstandig HR adviseur op interim basis
Hans van Geel, lid
- Was werkzaam bij het Ministerie van Financiën, Belastingdienst Doetinchem
- Penningmeester van Buurtvereniging "Dorskampkwartier" te Warnsveld
- Penningmeester van "Vrienden van de Warnsveldse Boys, club 35-90" te Warnsveld
- Bestuurslid Stichting "Vrienden Dierenweide 't Spiker" te Warnsveld
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7. ZITTINGSTERMIJNEN BESTUURSLEDEN
Om de continuïteit te waarborgen zullen iedere jaar 2 bestuursleden aftreden en/of
herkiesbaar zijn, telkens voor een zittingsperiode van 5 jaren.
Bij aantreden van het bestuur waren er zeven bestuursleden. Daarom is er in
afwijking van voorgaande zin in 2016 slechts één bestuurslid afgetreden en zullen er in 2017
geen uittredende bestuursleden zijn.
Het rooster van aftreden is thans als volgt:
Naam

Functie

Gea Moser
Jan Niessink
Francis Lammers
Dini van Leussen
Chris van den Brink

Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Toegetreden /
herbenoemd op

Aftreden en/of
herkiesbaar op

feb-16
feb-14
feb-15
feb-14
feb-14

feb-21
feb-19
feb-20
feb-19
feb-18
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8. BEGROTING 2017
Begroot
€

2017
€

Werkelijk
€

2016
€

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

115.000

115.778

Baten uit gezamenlijke acties

-

-

Baten uit acties van derden

-

-

Rentebaten en baten uit beleggingen

200

82
115.200

115.860

LASTEN

Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties
Kosten beheer en administratie

105.000

115.872

6.500

5.113

-

-

3.500

4.746
115.000

125.731

200

-9.871

- mutatie bestemmingsreserve huisvesting
dovenschool Boca Chica

200

-9.871

Besteed aan:
- projecten
- kosten fondsenwerving
- kosten acties
- beheer en administratie
- donatie resp. onttrekking aan bestemmingsreserve

91%
6%
0%
3%
0%

100%
5%
0%
4%
-9%

Som der baten en lasten
Bestemming positieve resp. negatieve saldo:
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9.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na verwerking voorstel bestemming exploitatieresultaat)

31 december 2016
€
€

31 december 2015
€

€

ACTIVA
Vorderingen
Overlopende activa

35.921

37.275

Banken

30.559

42.009

Totaal activa

66.480

79.284

Liquide middelen

PASSIVA
Reserves
Continïteitsreserve
Bestemmingsreserve

25.000
40.180

25.000
50.051
65.180

75.051

1.300

4.233

66.480

79.284

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva
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9.2 EXPLOITATIEREKENING OVER HET VERSLAGJAAR 2016
Werkelijk
€

2016
€

Begroot
€

2016
€

Werkelijk
€

2015

BATEN
115.778

113.000

117.631

Baten uit gezamenlijke acties

-

-

-

Baten uit acties van derden

-

-

-

82

200

226

Baten uit eigen fondsenwerving

Rentebaten en baten uit beleggingen

115.860

113.200

117.857

LASTEN

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties
Kosten beheer en administratie

Totaal beschikbaar voor doelstelling

5.113

7.000

3.930

-

-

-

4.746

3.500

3.883

9.859

10.500

7.813

106.001

102.700

110.044

115.872

102.500

103.072

-9.871

200

6.972

-9.871

200

6.972

100%
5%
0%
4%
-9%

91%
6%
0%
3%
0%

88%
3%
0%
3%
6%

Besteed aan doelstelling
Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek

Saldo
Het resultaat is ten laste gebracht van / toegevoegd aan:
Bestemmingsreserve huisvesting dovenschool Boca Chica

Besteed aan:
- projecten
- kosten fondsenwerving
- kosten acties
- beheer en administratie
- vrijval /donatie bestemmingsreserve
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9.3 TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2016
€

31-12-2015
€

VORDERINGEN
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kwartaalbijdrage (1e kw. volg. boekjaar)
Vooruitbetaalde onderhoudskosten Flor Naciente

23.646
12.275

25.000
12.275

35.921

37.275

801
161
29.016
564
17

917
253
40.759
63
17

30.559

42.009

Met ingang van het jaar 2007 is besloten om van de gelden
bestemd voor Flor Naciente, zie hiervoor de toelichting bij
bestemmingreserve op pagina 29, de helft te besteden aan
onderhoud van de school. Omdat het onderhoud al enige
tijd niet meer wordt uitgevoerd, is er in de Dom. Rep.
een openstaand tegoed ontstaan voor dit onderhoud,
welk tegoed ei d
groot € .
was.
I
is deze post geha dhaafd op € .
.
De bankrekening in de Dominicaanse Republiek waarop
gelden vanuit Nederland worden gestort en waarvan
betalingen worden gedaan ten behoeve van de verschillende
doelen, heeft op 31 december 2016 een positief saldo van
€ .
.
Wisselkoers per - : € = , Do i icaa se
peso.
LIQUIDE MIDDELEN
Banken
Rabobank 3611.20.508
Rabobank 3407.09.103
Rabobank 3045.118.054
ING Bank 5687917
ING Bank 5687917 Plusrekening
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31-12-2016
€

31-12-2015
€

RESERVES
Continuïteitsreserve
Er wordt een continuïteitsreserve aangehouden ter grootte van
een bedrag dat, geschat, in de toekomst gemiddeld per
kwartaal naar de projecten in de Dominicaanse Republiek
ordt o ergemaakt. Dit bedrag is begroot op € 25.000.
Met dit bedrag kunnen in ieder geval voor een kwartaal
calamiteiten worden opgevangen.
Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar

25.000
-

25.000
-

Stand per 31 december

25.000

25.000

Bestemmingsreserve
Eind jaren negentig is de bouw van een schoolgebouw
in Boca Chica gerealiseerd door de voormalige werkgroep
Dominicaanse Republiek van Wereldkinderen. In dit gebouw
werd de school "Flor Naciente" ondergebracht. Veel kinderen
op deze school werden in het verleden gesponsord door
sponsorouders uit Nederland. Vooral door het overlijden
van de directrice van deze school, is de school inmiddels
niet meer actief. De stichting is thans bezig te bewerkstelligen dat dit schoolgebouw behouden blijft voor
doelen waarvoor de stichting zich sterk maakt.
Mogelijk dat ook de door de stichting ondersteunde
dovenschool "Cessa" (v/h "Cassa") in Boca Chica daar
gehuisvest kan worden.
Als het lukt dit gebouw voor de doelen van de stichting
te behouden, is een grote opknapbeurt nodig, reden
waarom deze reserve in het leven geroepen is.
Het behoud van het gebouw voor doelen van de
stichting is een moeizaam juridisch proces.
Inmiddels is door de stichting daarom besloten om
deze reserve ook te gebruiken voor andere dringende
zaken die naar het oordeel van de stichting vallen
binnen het doel van de stichting.
De jaarlijkse resultaten worden bij deze reserve gevoegd
c.q. daarop in mindering gebracht.
Stand per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming

50.051
-9.871

43.079
6.972

Stand per 31 december

40.180

50.051
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31-12-2016
€

31-12-2015
€

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Overlopende passiva
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen bankkosten en bankrente
Nog te restitueren bijdragen van deelnemers sponsorreis
Overige nog te betalen kosten

1.300
-

1.200
67
2.646
320

1.300

4.233

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
In de Dominicaanse Republiek is er een verplichting voor werkgevers
om bij het einde van een dienstverband een premie te betalen, gerelateerd
aan de duur van het dienstverband en de hoogte van het salaris,
welke premie kan worden vergeleken met een pensioenpremie.
De omvang van de premie wordt berekend bij het einde van
het dienstverband.
Voor de stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek speelt
dit thans voor haar secretaresse in de Dominicaanse Republiek.
Hoeveel premie er voor haar ultimo 2016 is opgebouwd is lastig
te beoordelen vanwege enigszins onduidelijke regelgeving in de
Dominicaanse Republiek, die bovendien nogal onderhevig is
aan wijzigingen.
Er wordt rekening gehouden, ultimo 2016, met een nog te
betalen pensioenpremie van ca. € 5.500.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
9.4 SPECIFICATIES VAN POSTEN OP DE EXPLOITATIEREKENING

2016
€

€

2015
€

€

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving:
Bijdragen van (vaste) sponsors en donateurs
Overige giften en schenkingen
Opbrengst erwtensoepactie

82.562
27.683
5.533

Rentebaten
Rente op spaarrekening
Totaal van de baten

76.669
34.515
6.447
115.778

117.631

82

226

115.860

117.857

KOSTEN
Kosten eigen fondsenwerving
Reis- en verblijfskosten Dom. Republiek, in 2015 minus bijdragen
deelnemers sponsorreis 2015
Kosten erwtensoepactie
Kosten van mailingen en promoties

1.144
2.926
1.043

2.579
1.351
5.113

Kosten beheer en administratie
Algemene kosten
Accountantskosten
Kosten CBF
Kosten telefoon / internet
Kantoorbenodigdheden
Portokosten
Druk- en kopieerkosten
Overige algemene kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten:
Kosten en rente van banken

1.269
380
120
335
404
216
1.389

1.309
525
165
151
45
117
677

4.113

2.989

633

Totaal van de kosten
Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek
Rechtstreeks overgemaakt naar de projecten
Overgemaakt via Wilde Ganzen, exclusief bijdrage Wilde Ganzen

3.930

894
4.746

3.883

9.859

7.813

112.017
3.855

100.172
2.900
115.872

103.072
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9.5 VERSCHILLENANALYSE REKENING VERSUS BEGROTING 2016
Werkelijk
€

2016
€

Begroot
€

2016
€

Verschil
€

€

BATEN
115.778

113.000

2.778

Baten uit gezamenlijke acties

-

-

-

Baten uit acties van derden

-

-

-

82

200

-118

Baten uit eigen fondsenwerving

Rentebaten en baten uit beleggingen

115.860

113.200

2.660

LASTEN
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties
Kosten beheer en administratie

5.113

7.000

-1.887

-

-

-

4.746

3.500

1.246

9.859

10.500

-641

106.001

102.700

3.301

115.872

102.500

13.372

Saldo

-9.871

200

-10.071

Het resultaat is ten laste van de Bestemmingsreserve
huisvesting dovenschool Boca Chica gebracht

-9.871

200

-10.071

Totaal beschikbaar voor doelstelling

Besteed aan doelstelling
Besteed aan projecten Dominicaanse Republiek

De belangrijke verschillen verklaard
Baten
De baten uit eigen fondsenwerving waren ca. 2.778 hoger dan begroot.
Wel moet hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen de bijdragen van (vaste) sponsors en donateurs, die iets hoger waren
dan in 2015, terwijl de overige giften en schenkingen achter bleven bij de verwachtingen. Zie hiervoor ook de gerealiseerde cijfers
in de toelichting op de exploitatierekening.
Kosten
De Koste eige fo dse er i g are € .
lager da begroot, de koste a beheer e ad i istratie are juist € . 4 hoger da begroot.
Per saldo vertoont de totale post "Lasten" geen belangrijke afwijking van de begrote lasten.
De bestedingen aan projecten in de Dominicaanse Republiek zijn behoorlijk veel hoger dan begroot.
Dit komt met name doordat extra aanvragen om financiële ondersteuning zijn gehonoreerd en de stichting van mening is dat
de bestemmingsreserve voor het schoolgebouw van Flor Naciente in Boca Chica ook anderszins kan worden aangewend indien
dat dringend nodig is.
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9.6 LASTENVERDELING: SPECIFICATIE EN VERDELING VAN KOSTEN 2016

Projecten
Dom. Rep.
€
Afdrachten

Eigen fondswerving
€

Acties

Beheer
en adm.
€

€

Totaal
2016
€

115.872

-

-

-

115.872

Publiciteit en communicatie

-

5.113

-

-

5.113

Reiskosten

-

-

-

-

-

Kantoor en algemene kosten

-

100

-

4.646

4.746

115.872

5.213

-

4.646

125.731
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9.7 WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN GRONDSLAGEN RESULTAATBEPALING
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
Jaar erslagge ing 0 Fondsen er ende Instellingen die uitgege en zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden
en zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen
De reserves worden aangehouden voor specifieke doelen. Voor een nadere toelichting
hierop wordt verwezen naar de toelichting op de balans per 31 december 2016.
GRONDSLAGEN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangsten van fondswervende
activiteiten en acties enerzijds, en anderzijds de bestedingen aan goede doelen en andere
lasten van het jaar.
Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt.

Verliezen c.q. kosten/toezeggingen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde
van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
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9.8 OVERIGE GEGEVENS
Doel van de stichting
In artikel 2 van de statuten is het doel van de stichting omschreven:
De stichting zet zich in voor de Rechten van het Kind in de Dominicaanse Republiek, dit vanuit de

volgende gedachte. Kinderen hebben recht op een liefdevol thuis dat bescherming biedt tegen
ondervoeding, verwaarlozing, uitbuiting en misbruik, een thuis dat recht geeft op een identiteit,
op onderwijs en vorming, op sociale zekerheid en een toereikende levensstandaard. Bijzondere
bescherming hierbij gelden de kinderen in pleeggezinnen, grootoudergezinnen,
adoptiegezinnen, tehuizen en gehandicapte kinderen.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- lokale organisaties in de Dominicaanse Republiek, die projecten uitvoeren in het kader van de
doelstelling van de stichting, geldelijk, materieel of anderszins te ondersteunen;
- publiciteit te geven aan haar werkwijze door het geven van voorlichting, het schrijven van
artikelen ten behoeve van de media, het twee maal per jaar uitbrengen van een nieuwsbrief,
het inzetten van een website ten behoeve van de informatieverstrekking aan sponsors,
donateurs en anderen, alsmede door het verstrekken van financiële verantwoording met
betrekking tot de besteding van de gelden;
- overige activiteiten die dienstbaar kunnen zijn aan het realiseren van haar doel;
- het ter controle van de voortgang van de projecten periodiek bezoeken van de projecten
in de Dominicaanse Republiek.
Realisatie van het doel in 2016
Ook in 2016 kon de stichting, dankzij de bijdragen van vele sponsors en donateurs, er mede
voor zorgdragen dat kinderen, opgenomen in het sponsorprogramma in de Dominicaanse
Republiek, onderwijs konden volgen. Tevens werd in individuele gevallen ondersteuning
gegeven bij medische en/of sociale problemen.
Met de projectmedewerkers ter plaatse is steeds intensief contact om de beschikbare
middelen zo effectief mogelijk in te zetten.
Statutaire regeling omtrent vaststelling jaarrekening
Conform artikel 11 van de statuten is het bestuur verplicht om jaarlijks binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op te maken
en vast te stellen.
Vanaf het boekjaar waarin de Raad van Toezicht is ingesteld, dit is vanaf 2012,
behoeven de balans en de staat van baten en lasten goedkeuring van de Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht is bevoegd het bestuur decharge te verlenen voor zijn bestuur.
Voorstel bestemming resultaat
Het bestuur stelt voor het exploitatieresultaat in mindering te brengen op de bestemmingsreserve.
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