Jaarverslag 2019

AFAS FOUNDATION

Pagina 1

Verslag bestuur
De AFAS Foundation is er voor jou. En de AFAS Foundation is er door jou. De liefde van mensen voor kwetsbare
medemensen en de passie van mensen om duurzame verbeteringen in de wereld te realiseren, leidden tot
prachtige initiatieven die door de AFAS Foundation zijn ondersteund. Kenmerkend voor deze projecten is dat ze
op een andere manier ontwikkeling stimuleren. Uitdagingen en problemen worden hierin opgelost door ander
leiderschap, door ontwikkeling en gebruik van innovatieve technologie en door anders te denken en te
functioneren.
In het afgelopen jaar heeft de identiteit van de AFAS Foundation zich nog duidelijker ontwikkeld. De stichting
biedt hoop aan mensen in een isolement, geeft perspectief aan kwetsbaren. De AFAS Foundation is
gecommitteerd aan het oplossen van nationale en internationale vraagstukken van vandaag en morgen op het
gebied van mensen, maatschappij, milieu, klimaat en armoede. De stichting is er van overtuigd dat technologie
de drijver van innovatie en verbetering is als antwoord op deze zaken. In het afgelopen jaar zijn daarom opnieuw
enkele zeer innovatieve projecten in de gezondheidszorg aangenomen en opgeleverd. Het project Playful
Augmented Interactive Rehabilitation voor revalidatie met behulp van Mixed Augmented Reality brillen van de
Hoogstraat en ook lancering van de app Robins Wereld in de App Store in samenwerking met zorgorganisatie ’s
Heeren Loo en Mediaheads zijn hier prachtige voorbeelden van.
In het afgelopen jaar heeft de AFAS Foundation veel projecten mogen ondersteunen. Ruim 223 aanvragen
leidden tot 51 goedgekeurde projecten met een totaalwaarde van 4,6 miljoen euro. Er waren daardoor mooie en
inspirerende ontmoetingen met heel veel inspirerende mensen. Er zijn prachtige reizen gemaakt met
strategische partners. De vele foto’s en films van de projecten maakten een onuitwisbare indruk. Dit alles
inspireerde de AFAS Foundation om nog beter te doen.

Kenmerkend…
De in 2019 aangenomen en uitgevoerde projecten kenmerken zich doordat ze ofwel het hart raken, ofwel
innovatie stimuleren ofwel grootschalige systeemveranderingen bewerkstelligen.
Het winnende project van het Goedste Doel, van stichting Masanga, is hét voorbeeld van een project dat het
hart raakt. De nieuwbouw van zwangeren- en kraamafdeling, met als doel het terugdringen van de
moedersterfte in Sierra Leone, betekent een enorme verbetering van de verloskundige zorg in een
verzorgingsgebied voor ongeveer 440.000 inwoners.
Het project met de Noordzeeboerderij is één van de voorbeelden van innovatie. Het kweken van zeewier tussen
windmolenparken op zee betekent potentieel een enorme bijdrage aan verduurzaming en de realisatie van de
doelen van het klimaatakkoord. De bouw van een prototype multi-use zeeboerderij binnen windparken is een
eerste stap in deze richting.
Het project met Missing Chapter voor de ontwikkeling en uitrol van een lesprogramma op lagere scholen
probeert kinderarmoede onder ruim 250.000 kinderen bespreekbaar te maken en zelfs een steentje bij te dragen
aan het terugdringen van de gevolgen.
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Hetzelfde en toch anders…
Het aannemen en uitvoeren van projecten is in 2019 hetzelfde gebleven. De begeleiding van projecten en de
structuur van werken zijn echter wezenlijk veranderd en doorontwikkeld. Zevenentwintig medewerkers van
AFAS zijn in het afgelopen jaar projectleider van de AFAS Foundation geworden. Omdat de projectleiders
volledig verantwoordelijk zijn voor het welslagen van het project, heeft het veel betekenis en impact om op deze
wijze betrokken te zijn bij de stichting. Om op deze manier betrokken te zijn bij het werk van een bedrijfsfonds
zoals de AFAS Foundation is uniek in Nederland.
Het klinkt misschien gek, maar dat het budget verhoogd werd is hetzelfde als de afgelopen jaren. Maar de
verhoging van 4 miljoen euro in 2018 naar 5 miljoen euro in 2019 betekende een doorontwikkeling van de
manier van besturen en de manier waarop naar de inzet en impact van de middelen is gekeken. Omdat de
impact van het besturen van de stichting, onder andere door de mogelijkheden die het budget biedt, toeneemt,
is het voor de ‘Medewerker van het jaar’ erg lastig om in twee jaar één te worden met de manier van werken van
de stichting en hieraan continuïteit en waarde toe te voegen. Daarom is besloten om toekomstige, nieuwe
bestuursleden te kiezen uit de groep van projectleiders. Ook is besloten om het aantal projecten dat wordt
aangenomen te maximeren op zeventig. Dat betekent dat er keuzes zullen worden gemaakt ten aanzien van de
soorten projecten, de doelgroepen, de omvang en de beoogde resultaten.
Stichting Woord en Daad, stichting Urgenta en Bartiméus Sonneheerdt zijn aangemerkt als strategische
partners. De relatie tussen de besturen, de manier waarop zij werken en resultaat boeken hebben er toe geleid
dat er in de toekomst meer projecten met deze stichtingen worden gedaan. In 2020 zoekt de AFAS Foundation
uitbreiding naar zes tot zeven strategische partners.
Ook in 2019 waren er veel mooie ontmoetingen met heel veel mensen, onder andere tijdens de AFAS
Foundation Challenges en het Goedste Doel. Heel mooi was de ontmoeting met koningin Maxima die zich
tijdens een bezoek aan AFAS liet informeren over het werk van de AFAS Foundation.
Diverse keren zijn andere goede doelen en besturen geïnspireerd door een sessie ‘Zo werkt de AFAS
Foundation’. Tijdens deze sessies is de manier van denken en werken gedeeld met belangstellenden.
Voor de tweede keer is het Goedste Doel gehouden. Genomineerde projecten en stichtingen waren het WASHprogramma in Ethiopië van Woord en Daad, Robins Wereld van ’s Heeren Loo en de nieuwbouw van Masanga
Hospital van Masanga in Sierra Leone. Ieder voor zich prachtige projecten die bepalend zijn voor het gezicht van
de AFAS Foundation. Ruim 2.400 mensen hebben gekozen voor een winnaar. Stichting Masanga is de trotse en
blijde winnaar geworden. De wijze waarop de stichting het project en de impact in beeld heeft gebracht is door
velen als zeer aansprekend ervaren. De bouw van een nieuw zonnepanelenpark om Masanga, Masanga
Hospital, de Masanga Nursing College en de Masanga Research Unit van duurzame en schone energie te
voorzien, is de prijs voor het winnen van het Goedste Doel.
Op het gebied van procesmanagement zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Zo worden stichtingen
automatisch gesignaleerd om direct na het einde van een kwartaal een projectupdate aan te leveren.
Projectupdates door stichtingen worden via het portaal aangeleverd en zijn direct inzichtelijk en te beoordelen
voor het bestuur. Updates door AFAS Foundation projectleiders gebeuren via vlogs. Er is een dashboard
gemaakt dat de belangrijkste voortgangscijfers direct inzichtelijk maakt. Voor de projectleiders is een apart
projectleidersportaal gemaakt met FAQ, mijn projecten, nieuwsberichten etc.
Op de volgende pagina’s is een aantal voorbeelden van de aangenomen en onderhanden projecten opgenomen.

Pagina 3

Free a Girl
Pionier Programma tegen Commerciële Seksuele uitbuiting in Laos
Free a Girl strijdt tegen seksuele uitbuiting van kinderen in India,
Nepal, Nederland, Brazilië, Bangladesh, Thailand en door de AFAS
Foundation nu ook in Laos! De AFAS Foundation en Free a Girl
zijn samen in oktober 2019 een project gestart in Laos met het
doel om de komende drie jaar 60 Laotiaanse meisjes uit de
verschrikkelijke situatie van seksuele uitbuiting te kunnen
bevrijden en nazorg te bieden. Het is een urgent project, omdat
het aantal meisjes dat seksueel wordt uitgebuit in Laos groeit.
Evelien Hölsken, oprichter en directeur Free a Girl: “Free a Girl
heeft de afgelopen 10 jaar al meer dan 4500 meisjes kunnen bevrijden uit situaties van seksuele uitbuiting. Door onze
samenwerking met de AFAS Foundation kunnen Laotiaanse meisjes nu ook worden bevrijd en toegang krijgen tot een
veilige en hoopvolle toekomst. We zijn de AFAS Foundation ontzettend dankbaar voor het mogelijk maken van dit
project. Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving!”

Doelstelling

Het bestrijden en voorkomen van
seksuele uitbuiting van kinderen in
Laos en het realiseren van een
veilige toekomst waarin ze
zichzelf kunnen ontplooien. Door
juridische ondersteuning, een
team van 15 advocaten en het
trainen van de politie wordt ook
straffeloosheid bestreden.

Impact

Bevrijdingsacties bevrijden 60
slachtoffers uit situaties van
seksuele uitbuiting. Preventieactiviteiten bereiken 200 meisjes en
30 slachtoffers ontvangen
juridische ondersteuning.
40 meisjes volgen met de
rehabilitatie en re-integratie
activiteiten een opleiding.
Ondersteuning is er bij het vinden
van werk of het starten van een
eigen onderneming voor
zelfstandige zelfredzaamheid.

Bedrag gedoneerd

De AFAS Foundation heeft
€259.637 gedoneerd aan Free a
Girl voor het pionier programma in
Laos. Het programma loopt van
oktober 2019 tot en met
september 2022. Na 3 jaar zal er
een efficiënt operationeel netwerk
staan dat structureel en adequaat
kan reageren op situaties van
seksuele uitbuiting.
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Stichting Noordzeeboerderij
Duurzame opschaling zeewierboerderijen met Eco-Anker
Klimaatverandering en de groeiende vraag naar
voedsel dagen uit om andere
oplossingen te vinden. Zeewier kan hier een
belangrijke rol in spelen: het is een voedzaam en
veelzijdig gewas en is een van de meest duurzame
gewassen om te telen. Om de zeewiersector
duurzaam op te kunnen schalen, ontwikkelt de
Noordzeeboerderij binnen dit project een duurzaam
anker voor toekomstige boerderijen op zee.
Om positieve impact te realiseren is het van cruciaal
belang dat de groei van de zeewier sector op een
duurzame manier gebeurt; rekening houdend met de
omgeving in plaats van de rekening te leggen bij de
omgeving. Het te ontwikkelen eco-anker, dat de
boerderij op z’n plek houdt, wordt daarom
natuurvriendelijk en gebouwd van veilige materialen
voor op zee.
Koen van Swam van Stichting Noordzeeboerderij: “Zeewier staat aan de basis van een veelbelovende, groenblauwe
sector; duurzaam, gezond en nieuw elan voor de Nederlandse economie. Zeewier biedt buitengewone kansen, zowel
op land als in zee. Met steun van de AFAS Foundation werken we aan duurzame opschaling met het eco-anker. De
AFAS Foundation stelt ons in de gelegenheid om in deze pionierende sector duurzaamheid nog beter de aandacht te
geven. Zeewierboeren en natuurorganisaties zijn al enthousiast over het anker.”

Doelstelling

Toewerken naar duurzame
zeewierboerderijen, binnen
windparken, op de Noordzee om
een positieve bijdrage te leveren
aan het klimaat- en
voedselvraagstukken van vandaag.
Het Eco-Anker is essentieel
onderdeel voor duurzame
opschaling.

Impact

Vanaf 2030 wil Stichting
Noordzeeboerderij
500km2 ruimte beschikbaar
hebben voor multifunctionele
zeewierboerderijen in de
Noordzee; waarmee 1,5 miljoen
ton CO2 afname en een opbrengst
van ongeveer 10 miljoen ton vers
zeewier kan worden gerealiseerd.

Bedrag gedoneerd

Voor de ontwikkeling van het EcoAnker als onderdeel van deze
duurzame zeewierboerderijen op
de Noordzee zal de AFAS
Foundation 135.000 euro doneren
voor de eerste fase. Hiermee zal
onder andere een prototype
ontwikkeld worden.
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World Child Cancer NL & Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie
Outreach: opleiden van zorgprofessionals in arme landen
Jaarlijks krijgen wereldwijd meer
dan 400.000 kinderen kanker,
daarvan leeft ruim 80% in arme
landen. In rijke landen is de
genezingskans bij kinderkanker
75%, in arme landen minder dan
10%. Een onacceptabel contrast.
De experts van PMC delen
kennis met collega’s in arme
landen en doen gezamenlijk
onderzoek. Voor een betere
behandeling ter plekke, door
lokale zorgprofessionals, zodat
meer kinderen genezen met
optimale kwaliteit van leven.
Op basis van de behoefte van
partnerziekenhuizen in Kenia,
Kosovo, Malawi en Indonesië wordt het lesprogramma samengesteld. Daarnaast geven de experts advies op
afstand, stellen gezamenlijk behandelrichtlijnen op en doen samen onderzoek. Het werkt: de overleving stijgt
gestaag. In de nabije toekomst is er uitbreiding van het aantal partnerziekenhuizen in Afrika en Indonesië, om
voor nóg meer kinderen kans op genezing te bieden.
Gertjan Kaspers, kinderoncoloog en directeur Outreach: “Een belangrijk resultaat van onze samenwerking is dat
collega’s in onze partnerziekenhuizen zich realiseren dat het behandelen van kinderen met kanker teamwerk is.
Kinderartsen, verpleegkundigen, radiologen, pathologen, chirurgen en datamanagers zijn allen betrokken. Daardoor zijn
er nu bijvoorbeeld gespecialiseerde verpleegkundigen kinderoncologie. Door onze samenwerking zijn de
overlevingskansen gestegen van minder dan 10% naar meer dan 30% voor bepaalde soorten kanker. Maar ook voor
óns is deze samenwerking essentieel: we beschikken over meer data en onderzoeksmateriaal, bijvoorbeeld
tumorweefsel. Zo kunnen we toonaangevend onderzoek doen met een internationale impact. Ook Nederlandse
patiënten profiteren hiervan.”

Doelstelling

Impact

Bedrag gedoneerd

Ieder kind met kanker genezen,
waar ook ter wereld, daarbij
strevend naar een optimale
kwaliteit van leven. Dat gebeurt
door het delen van kennis met
zorgprofessionals in arme landen
zodat patiënten ter plekke een
betere behandeling krijgen. Na de
opbouwfase wordt dit concept
uitgerold over meerdere landen.

Enkele honderden
zorgprofessionals worden via dit
programma opgeleid, waardoor in
eerste instantie zo’n 2.000
patiënten in arme landen beter
genezen, en op termijn vele
duizenden. Door de vliegwiel
werking kunnen getrainde en
ervaren professionals weer
collega’s uit omliggende
ziekenhuizen opleiden. Gezamenlijk
onderzoek leidt tot betere
behandelmethoden, daar én hier.

Met €1.550.000 steunt de AFAS
Foundation als founding partner
de opbouwfase van het Outreach
programma gedurende drie jaar
(mid 2018-mid 2021). In deze
periode wordt het concept nader
ontwikkeld en gestructureerd,
zodat het daarna makkelijk toe te
passen is in meerdere
ziekenhuizen en landen.
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‘s Heeren Loo
Robins Wereld
Robins Wereld is de eerste Nederlandse educatieve game gericht op het trainen en meten van effectief
leergedrag bij kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Met behulp van de game leren
deze kinderen hoe ze kunnen leren. Op deze manier maakt Robins Wereld het leren leuk. De game traint
verschillende vaardigheden, namelijk aandacht, impulscontrole, werkgeheugen en probleemoplossend
vermogen. Begeleiders en leerkrachten kunnen de game gebruiken op een orthopedisch kinderdagcentrum of
binnen het ZML onderwijs. Vanaf het eerste kwartaal 2020 wordt de game omgezet naar de i-Pad en is het
prototype van Robins Wereld kosteloos te verkrijgen.
Robins Wereld maakt leren leren leuk!
Ruim 5000 kinderen tussen de 6 en
18 jaar met een matige tot ernstige
verstandelijke beperking maken
gebruik van een kinderdagcentrum
of ZML onderwijs. Onderwijs bij
deze kinderen gaat verder dan het
overdragen van inhoud. Het vraagt
om focus op het leren leren. Als
kinderen beter kunnen opletten,
onthouden en organiseren,
profiteren ze meer van het
lesaanbod en instructies.
De eerste testen van de game
binnen het speciaal onderwijs zijn succesvol verlopen. Bas Hesselink, adjunct directeur van de
Herderscheeschool uit Almelo: “Robins Wereld is uniek in zijn soort en biedt veel kansen voor de doelgroep.
Leerlingen en begeleiders vinden het leuk en de game sluit aan bij hun leerweg en beleving.“
Ook Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie van VWS, is enthousiast over Robins Wereld. “De makers van
Robins Wereld praten niet over inclusie, zij maken inclusie mogelijk”.

Doelstelling

Impact

Bedrag gedoneerd

Robins Wereld wordt ontwikkeld
voor de 5000 kinderen in
Nederland met een matige tot
ernstige verstandelijke beperking
om hen beter en met plezier te
leren leren.

Robins Wereld bevordert het leren
leren van kinderen met een matige
tot ernstige verstandelijke
beperking. Zodat zij meer
profiteren van het les aanbod en
kunnen functioneren op niveau van
hun potentiële mogelijkheden. De
game maakt het leren leren leuk,
geeft kinderen direct feedback.
Daarnaast geeft het deze kinderen
ook de kans om een volwaardige
game te spelen wat hun gevoel van
eigenwaarde vergroot.

Voor de realisatie van de
ontwikkeling van de game in
samenwerking met softwarebedrijf
Mediaheads, de aansluitende
lancering en distributiecampagne
van de game Robins Wereld heeft
de AFAS Foundation voor fase 1
(tot januari 2020) 289.000.- aan ’s
Heeren Loo gedoneerd.
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Stichting Time Out
TIME OUT TOURNEE – interactief theaterdebat pakt stress en
prestatiedruk aan daar waar het ontstaan is.
Jongeren (18-35 jaar) ervaren een ongekend hoge druk om te presteren en lijden daardoor aan stress of zelfs
burn-out. Steeds vaker wordt dit maatschappelijke probleem gesignaleerd maar daar blijft het bij. Stichting
Time Out doet er iets aan. Ze ontwikkelde de ambitieuze en gedurfde TIME OUT TOURNEE en vond in AFAS
Foundation een soulmate in lef en in ‘anders doen’. Sinds mei 2018 toert Time Out het hele land door.
Time Out Tournee is een initiatief waar jongeren (18-35 jaar) zelf de zere plekken van het probleem blootleggen
en op zoek gaan naar kansrijke oplossingen. Een interactieve theatervoorstelling gevolgd door het Time Out
Café waar uitspraken van de jongeren de data zijn van een grootschalig, live sociaal onderzoek. Elke Time Out is
tegelijkertijd event én onderdeel van dit onderzoek naar het hoe en waarom van de huidige ‘stresstrend’. En
vooral: hoe kan het anders? Jongerengroepen kunnen een eigen Time Out Event aanvragen. Samen met
jongeren wordt een op maat gemaakte versie -inclusief draaiboek- gecreëerd, die de jongeren zelf gaan
organiseren. Time Out Tournee is geen aaibaar event. Het is taboedoorbrekend, rebels, eerlijk en confronterend,

maar altijd opbouwend.
Frederiek Voskens – Directeur Stichting Time Out: “AFAS Foundation is een soulmate voor ons. ‘Droom groot en
realiseer in kleine stapjes’, zeiden ze toen we van start gingen. Het werkt! Het houdt ons brein open en actief in het
creatief denken. Precies wat we onze doelgroep, jongeren in een psychische squeeze, zo gunnen. Practice what you
preach. Dat doet AFAS Foundation.

Doelstelling

Jongeren weerbaarder en mentaal
gezonder maken. Time Out creëert
een omgeving waar iedereen zich
thuis voelt en de
stressproblematiek (ook met
humor) bespreekbaar is en waar
verschillende geluiden de ruimte
krijgen. Vragen als ‘millennials
verwennials?’ Iedereen praat mee.
Jongeren, opleiders,
leidinggevenden, ouders, politiek,
etc. Geen preek voor eigen parochie
maar een brede dialoog vanuit
ieders perspectief.

Impact

De resultaten uit de 1,5 jaar
durende tournee (tenminste 20
events) worden in 2020
gepubliceerd en gepresenteerd
aan de ministers van OCW, VWS
en Sociale Zaken. En steeds
teruggekoppeld aan de jongeren
die zelf mee hebben gedaan. De
Stichting Time Out wil 10.000
jongeren en andere stakeholders
van het probleem bereiken via de
events en 40.000 via online
kanalen.

Bedrag gedoneerd

AFAS Foundation stimuleert door
vertrouwen, aanmoediging en
enthousiasme de realisatie en
groei van de Time Out Tournee.
En financieel steunt AFAS
Foundation de productie en
uitvoering van 17 Time Out Live
Events op locatie met een bedrag
van €100.000,-
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Stichting Werkgroep Urgenta
Aanleg medisch gassensysteem in het District ziekenhuis Hincesti

Moldavië is het armste land van Europa. Van de bevolking leeft 80% onder de armoedegrens. De
gezondheidszorg is geconcentreerd in ziekenhuizen, deze ziekenhuizen hebben doorgaans te maken met zeer
verouderde apparatuur.
Stel u bent in Moldavië en u hebt een acute blinde darmontsteking, dan krijgt u een spoedoperatie in het
ziekenhuis. Echter, er is geen goed werkend centraal medisch gassensysteem aanwezig. Stichting Urgenta gaat
hen daarbij helpen om dit te realiseren. Jaarlijks behandelt het district ziekenhuis in Hincesti ongeveer 16.000
patiënten. In dit ziekenhuis ontbreken de basisvoorzieningen die noodzakelijk zijn in een ziekenhuis. Zo is er een
slecht functionerend medisch gassensysteem, waarbij de zuurstof flowmeters en vacuüm-injecteurs ontbreken.
Een dergelijk systeem zorgt voor het verantwoord aansluiten van de beademing en anesthesie apparatuur op
operatiekamers en intensive care en de mogelijkheid om mensen die acute zuurstof nodig hebben met goede
zuurstof flowmeters de juiste dosering te geven.
Arnold van Rijn, Jo de Jong en Jan Scheerder zijn de oprichters van de Stichting Werkgroep Urgenta met hun
jarenlange ervaring in het ziekenhuis wereldje, hebben zij één doel voor ogen de gezondheidzorg in Moldavië op
een beter level te brengen. “Wij zeggen altijd wat een rijkdom is het om in Nederland te leven!”.

Doelstelling

Impact

Bedrag gedoneerd

De medisch-technische
voorzieningen van ziekenhuizen in
Moldavië verbeteren door:
*Aanleg van een centraal medisch
gassensysteem
*Het initiëren en begeleiden van
ontwikkelingsprojecten
*Het adviseren m.b.t. renovaties,
apparatuur, sterilisatie etc.
*Opleiding

Zuurstof is een medicament die
bij volwassen / kinderen / baby's
moet kunnen worden toegediend
als zij worden opgenomen in een
ziekenhuis!
Door het aanleggen van een
medisch gassen systeem kan de
arts op elk gewenste afdeling de
patiënt de juiste dosering geven
via de zuurstofflowmeter.

De AFAS Foundation
ondersteunt stichting Urgente
om met de groep vrijwilligers en
de technici uit Moldavië dit
project te realiseren. De kosten
voor dit project € 96.000
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Stichting Woord en Daad
iWET: Duurzame watervoorziening in Tigray
In het droge Tigray, Noord-Ethiopië, hebben veel mensen geen toegang tot schoon water. Dit heeft grote gevolgen
voor hun gezondheid, hun productie en hun toegang tot voedsel. Woord en Daad wil hier blijvende verandering in
brengen en werkt daarom met strategische partner AFAS Foundation en een team van partnerorganisaties uit
Ethiopië aan een veelomvattend waterproject.
Boorbedrijven worden getraind in het boren van nieuwe waterpunten. Onderhoudsbedrijven leren deze
waterpunten en gerelateerde technologie te repareren en onderhouden. Comités, scholen en gezondheidscentra
worden gemotiveerd en in staat gesteld om watersystemen te beheren en werken daarin samen met de lokale
overheid. Boeren krijgen support zodat ze het hele jaar door genoeg inkomsten kunnen halen uit hun gewassen.

Jacob Jan Vreugdenhil, projectleider: ‘Het iWET project loopt nu ruim twee jaar en heeft al prachtige resultaten neer
kunnen zetten! Steeds meer samenwerkingspartners in Tigray werken aan een gezamenlijk doel en leveren diensten
die elkaar versterken. Er zijn al bijna 300.000 mensen bereikt met schoon drink- en irrigatiewater door de aanleg of
reparatie van ruim 1.250 waterpunten. Om dat te bereiken zijn bijna 7.000 mensen getraind in boorwerkzaamheden,
onderhoud, reparatie en marketing en zijn nieuwe partijen betrokken. Zodat er aan het eind van het project een
watersector staat die zelfstandig opereert en kwaliteit levert, waardoor steeds meer Ethiopiërs toegang krijgen tot
betaalbaar schoon water.’

Doelstelling

Impact

Bedrag gedoneerd

iWET werkt ernaartoe dat aan het
eind van dit vijfjarige project ruim
950.000 mensen duurzame toegang
hebben tot schoon drink- en
irrigatiewater. Om dit te bereiken
wordt zowel de private sector als de
publieke sector betrokken en
getraind en wordt gewerkt aan
systeemverandering

Naast noodhulp, heeft Tigray
duurzame verandering nodig.
iWET streeft daarom naar een
kwaliteitsslag in de watersector,
met het doel dat deze zelfstandig
kan gaan opereren. Zodat
uiteindelijk alle 5.5 miljoen
mensen in de provincie
duurzame toegang tot schoon
water hebben.

Om dit project te realiseren heeft
de AFAS Foundation voor het
derde projectjaar 950.000 euro
gedoneerd, na twee eerdere
bijdragen van 900.000 en
950.000 voor de eerste
projectjaren.
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Missing Chapter Foundation
Ontwikkeling en uitrol van een lesprogramma om kinderarmoede in
Nederland bespreekbaar te maken
In Nederland groeien bijna 400.000 kinderen op in armoede. Dit gegeven is niet te accepteren in een rijk land als
Nederland. Daarom ontwikkelen de AFAS Foundation en Missing Chapter Foundation een lesprogramma om
kinderarmoede in Nederland bespreekbaar te maken en hiermee uit de taboesfeer te halen. Missing Chapter
heeft veel inzichten opgehaald op dit vlak en verder ontwikkelen en vertalen naar een digitaal
onderwijsprogramma.
Het initiatief voor dit praktische lesprogramma is een concrete aanbeveling van kinderen zelf vanuit een eerder
kinderarmoedeproject in vijf gemeenten. Het lesmateriaal wordt dan ook ontwikkeld op basis van inzichten uit
co-creatiesessies met kinderen. Onder andere Akwasi (schrijver, acteur en rapper) en topvoetballer Memphis
Depay, die beiden zelf uit een situatie van kinderarmoede komen, leveren hun persoonlijke bijdrage aan het
lesmateriaal middels.
Laurentien van Oranje, oprichter van Missing Chapter Foundation: “Deze krachtige leerlijn is opgezet met
kinderen. Zij denken steeds mee en wij luisteren naar hun inzichten, gevoelens en ideeën. Ze houden ons scherp
over wat er leeft binnen kinderen en hun gezin en waar de diepere behoeften liggen. Daarmee leggen ze de
basis van duurzame oplossingen.”
Madeleen van de Pol,
projectleider AFAS Foundation:
“Alleen samen kunnen we de
wereld mooier maken. Dit project
is een mooi initiatief waarbij wij,
samen met Missing Chapter
Foundation, het onderbelichte
thema kinderarmoede in Nederland
aanpakken.”

Doelstelling

Het programma fungeert als
middel om de negatieve effecten
van kinderarmoede te
verminderen. Centraal in het
lesmateriaal staat een digitaal
platform voor leerkrachten,
leerlingen en ouders. Iedereen
krijgt toegang tot achtergronden
over kinderarmoede, up-to-date
informatie en opdrachten voor
interactie in de klas.

Impact

Met deze leerlijn worden direct ruim
200.000 leerlingen in groep 7 en 8
bereikt. Indirect worden meer dan
300.000 – 400.000 personen
bereikt. In januari 2020 wordt
gestart met het lesprogramma
rondom kinderarmoede. Het project
is in de toekomst gemakkelijk uit te
rollen over meerdere scholen en
andere leeftijdscategorieën.

Bedrag gedoneerd

De AFAS Foundation ondersteunt
de ontwikkeling van een
lesprogramma voor het
basisonderwijs dat door Missing
Chapter wordt uitgewerkt, samen
met educatieve partner Young
Crowds. Om dit project te
realiseren is 98.660,- euro
gedoneerd.
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Tien jaar Congo; een impactvol programma …
In de jaren 2008 tot en met 2019 hebben AFAS en later de AFAS Foundation 8 miljoen euro gedoneerd aan het
Liliane Fonds voor de verbetering van de levensomstandigheden van fysiek en mentaal beperkte kinderen in
Congo. In Congo leven naar schatting 9 miljoen gehandicapten.
Tot 2016 was er alleen sprake van directe kindhulp. Geld werd verdeeld onder partnerorganisaties en kwam te
goede aan operaties, hulpmiddelen en onderwijs voor de kinderen. Ook werden gebouwen als scholen en
therapiecentra gebouwd. Vanaf 2017 is door de AFAS Foundation aangegeven dat de bijdrage van de AFAS
Foundation eind 2019 zou eindigen en dat in de resterende twee en een half jaar het programma diende te
verduurzamen en in staat moest zijn om zelfstandig te functioneren. Naast de directe kindhulp die al bestond is
er voor gekozen om een aanvullend project te starten, bedoeld om de kwaliteit en zelfstandigheid van de
partnerorganisaties te verhogen en de maatschappij van Congo meer inclusief te maken voor gehandicapten.
In oktober 2019 is er tijdens een reis naar Congo een film gemaakt van de bereikte resultaten van deze
tienjarige samenwerking. Er is daarbij een goed beeld gevormd van de hulp aan de kinderen, het werk en de
kwaliteit van de partnerorganisaties en de rol van de overheid en het Liliane Fonds. De conclusie van het
bestuur van de AFAS Foundation is dat dit programma het verschil heeft gemaakt. Er zijn in al deze jaren ruim
35.000 kinderen geholpen met een operatie, hulpmiddel, opleiding of ondersteuning in andere vorm. Er zijn bijna
1.000 kinderen geholpen met een vakopleiding en een baan. Er zijn 14 faciliteiten zoals scholen, therapiecentra,
operatiekamers gebouwd of verbeterd. Er zijn 23 openbare gebouwen toegankelijk gemaakt. Er zijn 3
fysiotherapeuten opgeleid. Ruim 500 kinderen hebben een vakantie gekregen.
Door de hulp van de AFAS Foundation zijn kinderen geholpen met opleidingen en hulpmiddelen, die daardoor
nu rolmodellen zijn en voorbeelden zijn voor andere gehandicapten. Er zijn ook kinderen die geen rolmodellen of
voorbeelden zijn geworden, maar die simpelweg een menswaardiger bestaan hebben gekregen. Het is
aangrijpend om te zien dat mensen met slippers aan hun handen en op hun handen en knieën als dieren
moeten voortbewegen over straat. Het is aangrijpend om het verdriet te zien van jongvolwassenen die
verstoten zijn door hun ouders vanwege de schande van hun handicap. Iedere euro die daarom hieraan besteed
is, kon niet beter besteed worden. Het bestuur van de AFAS Foundation bedankt het Liliane Fonds voor het vele
goede en mooie werk dat zij heeft verricht voor de kinderen van Congo.

Tot slot…
De AFAS Foundation inspireert beter doen. Het bestuur en de projectleiders van de AFAS Foundation worden
zelf ook geïnspireerd door de vele mensen en vele initiatieven die in 2019 een bijdrage leverden. De
onderstaande lessen van het afgelopen jaar zijn de kansen voor de toekomst.
1. Door zonder een plafond te denken worden dromen gerealiseerd, ontwikkeling gestimuleerd en gebeuren de
mooiste dingen.
2.

Als er focus is op het resultaat wordt het project vanzelf goed. Fouten maken mag, want die brengen verder.

4.

Als er maar niet bezuinigd wordt op het eindresultaat.
Blijvende aandacht voor de organisatie is wezenlijk. De juiste medewerkers, de juiste en efficiënte
processen zorgen ervoor dat het systeem het doet. Betrokkenheid van de overheid is altijd cruciaal.
Mooie audiovisuele bijdragen zijn onmisbaar om het verhaal in beeld te brengen en ook nieuwe generaties

5.

te interesseren om een bijdrage in welke vorm dan ook te leveren aan goede doelen.
Last but not least: heb oog voor elkaar. Liefde, aandacht en betrokkenheid brengen iedereen verder.

3.

Leusden, 22 januari 2020,
Gerben Eversdijk
Directeur AFAS Foundation
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Kerncijfers

2019
Aanvragen
Totaal aanvragen
Goedgekeurd
Gemiddeld bedrag

2018

aantal
223
51

€
22.726.587
4.610.000
90.392

aantal
158
59

€
12.226.000
3.594.000
60.915

Verdeling aanvragen
Maatschappij, aanvragen
Maatschappij, goedgekeurd

76
5

7.034.136
278.660

50
21

4.631.500
211.000

Onderwijs, aanvragen
Onderwijs, goedgekeurd

31
1

1.880.576
7.880

18
5

759.000
46.000

Zorg, aanvragen
Zorg, goedgekeurd

36
7

3.408.156
334.000

38
17

2.177.000
1.106.000

Internationaal, aanvragen
Internationaal, goedgekeurd

80
38

10.403.718
3.989.000

52
16

4.689.000
2.230.000

Balans
Inkomsten
Uitgaven
Mutatie overige reserve

5.000.000
4.615.000
385.000

5.000.000
4.615.000
385.000
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Balans per 31 december 2019

ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal Activa

31-12-2019

31-12-2018

in €

in €

0

0

3.161.201

2.052.207

3.161.201

2.052.207
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PASSIVA

Overige reserve
Voorzieningen toegezegde projecten

31-12-2019

31-12-2018

in €

in €

1.054.569

669.806

300.097

0

1.806.535

1.382.401

3.161.201

2.052.207

Kortlopende schulden
Crediteuren

Totaal Passiva
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De inkomsten en uitgaven over 2019

2019

2018

in €

in €

5.000.000

4.000.000

4.938

6.049

278.660

211.400

Inkomsten
Ontvangen giften

Kosten
Algemene kosten
Uitgekeerde en toegezegde giften
Maatschappij
Onderwijs
Zorg
Internationaal
Vrijval voorziening

7.880

46.236

334.355

1.106.123

3.989.340

2.230.168

0

0

4.610.235

3.593.927

4.615.173

3.599.977

Financiële baten en lasten

-64

-70

Mutatie overige reserve

384.763

399.953

Uitgaven
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Toelichting op de balansposten

2019

2018

in €

in €

3.161.201

2.052.207

LIQUIDE MIDDELEN (1)
Tegoeden op bankrekeningen
De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.

VOORZIENING TOEGEZEGDE PROJECTEN (2)
Stichting Free a Girl

173.092

Stichting Niños de Guatemala Nederland

45.000

Stichting Tweegamedica

82.005
300.097

0

Het verschil tussen de toezegging en uitbetaling aan de diverse projecten wordt jaarlijks toegevoegd aan de voorziening.
Jaarlijks wordt de hoogte en projectinhoud van de voorziening beoordeeld.
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Toelichting op de inkomsten en uitgaven

2019

2018

in €

in €

5.000.000

4.000.000

4.938

6.049

Inkomsten
Ontvangen giften vanuit AFAS Software B.V.
Uitgaven
Algemene kosten

Uitgekeerde en toegezegde giften
Maatschappij
Noordzee Innovationlab

135.000

10 voorstellingen jongeren

100.000

Project onderwijs NL

98.660

Pre-bachelor voor vluchtelingstudenten

30.000

Vrachtwagen Oeganda

25.000

Speelvoorzieningen

28.000

Stichting Present

10.000

Stichting Present

17.500

Burgerweeshuis

10.000

Turnhal blokkenbak

10.000

Jongeren met achterstand

7.900

Vlindertuin renovatie

5.500

AED Leusden

5.000

Voedselbank Leusden

5.000

Stadsboerderij De Vosheuvel

2.500

278.660

Onderwijs
Reanimatie cursus leerlingen AED

211.400

Onderwijs
7.880

Lego studio Programmeren

7.880
Zorg
Samen spelen op het plein
Revalidatie ontwikkeling Hoogstraat revalidatie
2 CRDL's t.b.v. cliënten met contactbeperkingen

46.236
46.236

Zorg
Outreach Princes Maxima Kinderoncologie

397.100

96.000

Robins's Wereld

287.000

12.450

Audiodescriptie voor blinden

174.000
116.000

169.000

Bijdrage voor auto dagbesteding

5.000

Palliatieve zorg kinderen

Huiskamer van Leusden 2 jaar

5.000

Inrichten 6 logeerhuizen

90.000

5.000

Mobiele belevingsgang

9.121

5.000

Theehuis zorginstelling

7.760

Bijdrage Vriendenfonds 2018

6.050

Kleinste Theater Ziekenhuis

5.000

Maarten van der Weijden
Huisconcert Gala

Diverse kleine projecten < 5.000

36.905
334.355

Diverse kleine projecten < 5.000

14.092
1.106.123
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2019

2018

in €

in €

Internationaal

Internationaal
950.000

Ethiopië water project

950.000

Liliane Fonds, Congo

600.000

Lilianefonds Congo

650.000

Jaar 2 van Outreach programma van PMC

515.650

Streekziekenhuis Hincesti

109.500

Free A girl Laos jaar 3

259.637

Voedsel zekerheid Burundi

65.000

154.010

Koffieproject in Bichaur Nepal

57.000

Masanga Hospital in Sierra Leone

150.000

Miss IQ Curaçao

55.125

Zuid Afrika opleiden ondernemers

118.450

Sanitatie voorzieningen op 9 geïsoleerde scholen

54.664

Toekomst in Kenia

110.000

School in Zuid Afrika

54.000

110.000

Sierra Leone

52.013
46.095

Jaar 3 Tigray Ethiopie

Uitzxending Twee tropen artsen

School Gambia
Internaat in Tanzania

98.626

Schoon drinkwater Amokwe

8 scholen Curacao

80.160

Woning in Kosovo herstellen

40.000

7 Containers Curacao

70.000

Bus Bali kinderen gehoorprobleem

27.171

70.000

Bouw leerhuis Indonesië

25.000

Bouw Hostel Sanstha Nagpur

69.551

Kindertehuis kokosnoot plantage

10.200

Zonne energie Masanga Hospital

69.000

Ambulance Nepal

10.000

Guatemala Opleiding

54.300

Zeewierproducten Sumba

5.150

45.350

Gala voor kinderwerk

5.000

Pand Setara Kita Child Support indonesia

45.000

Bijdrage India

5.000

Dorp in Nepal

40.000

Diverse kleine projecten <5.000

9.250

5 bakkers winkels Ethiopie

35.125

2 Waterputten Zimbabwe

33.500

Voetbal-Educatie op Scholen in Oeganda

28.520

Muskietennetten Kameroen

27.400

Kameroen Malaria Preventie

27.398

Bijen Project Haitie

27.166

Omheining in Ghana

26.000

Guatemala Operatie week

26.000

Auto Uganda

25.000

Bouw Watertoren

23.680

Ambulance en laboratoriuminrichting

20.000

Sociaal centrum Roemenie

16.800

Regenwateropvang Guatemala

12.187

Water uit de lucht oogsten

12.000

Eenmalige bijdrage

10.000

Groentetuin ibij kinderthehuis

10.000

Twee slaapzaken Oeganda

Afbouw ziekenhuis in Burundi

Goedste doel reiskosten

8.380

Toiletvoorziening school India

5.450

Auto Gambia

5.000
3.989.340

Vrijval voorziening

0

2.230.168
Vrijval voorziening

0

Totaal Uitgekeerde en toegezegde giften

4.610.235

Totaal Uitgekeerde en toegezegde giften

3.593.927

Totale uitgaven

4.615.173

Totale uitgaven

3.599.976

Rentelasten
Mutatie overige reserve

64
384.763

Rentelasten
Mutatie overige reserve

70
399.954
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Bedankt dat we samen de
wereld een stukje mooier
kunnen maken
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