Jaarverslag 2013
Voorwoord
Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2013. Dit bestaat uit het jaaroverzicht met daarin
een beschrijving van alle activiteiten die in zowel Nederland als de Filippijnen hebben plaats
gevonden. Daarnaast leggen wij financiële verantwoording af in het jaarverslag.
In 2013 bleven de Filippijnen opnieuw niet gespaard van natuurrampen. Zo kwam Manila
onder water te staan na zware moessonregens, trof een krachtige aardbeving de inwoners
van Bohol en Cebu en toen moest het ergste nog komen: typhoon Yolanda (internationale
naam Haiyan) die op 8 november duizenden mensen in de Visayas trof. Naar aanleiding van
deze ramp hebben wij donaties ontvangen, en een voedselhulpactie mogen verzorgen. Een
voorbeeld van onze directe aanpak.
Veel leesplezier.
Februari
ECN steunt met 10 laptops
ECN heeft 10 gebruikte laptops gedoneerd aan de studieruimte voor scholieren in de
Filippijnen.
Collega's Jeffrey Sipma en Marcel Moore hebben hun uiterste best gedaan om de laptops
op te schonen en klaar te maken voor gebruik in de Filippijnen.

April
Trots zijn we op Lindcy Guarin (foto) afgestudeerd Bachelor of Science in Secondary
Education. Lindcy groeit niet bij haar ouders op maar bij haar tante. Haar ouders zijn
gescheiden en zijn allebei een nieuw leven begonnen zonder Lindcy.
Gie Lea Jay Calas studeerde Engels en gaat haar lesbevoegdheid nog halen.

Mei
Anak viert haar 10-jarig jubileum!
Zondag 26 mei was het hoogtepunt van het jaar voor Anak: de ietwat verlate viering van het
tienjarig bestaan van de stichting! Op een boot bij het Amsterdamse KNSM-eiland werden
de donateurs en vrijwilligers van Anak in het zonnetje gezet. Er was een uitgebreid Filippijns
buffet, muziek en dans en bezoek van de Filippijnse ambassadrice! Bijna 100 gasten,
waaronder een groot aantal van Filippijnse komaf, hebben een prachtige middag gehad op
een sfeervolle locatie. Uiteraard was een een speech van de twee oprichters van Anak,
Martijn Schutte en Jeannine Laurens. Glaskunstenaar Roderick Lloyd veilde bovendien een
kunstwerk, waarvan de opbrengst naar Anak is gegaan.

Bingo for a cause
Anak Bacolod heeft een bingo georganiseerd die zo’n 200 euro heeft opgebracht. Eerder al
hebben de scholars een kraam opgericht waar ze tweedehands kleding hebben verkocht
De bingo leverde zo’n 200 euro op.
Voor de bingo werden de contracten voor het aankomende jaar getekend, tussen de
scholieren en het bestuur. Het komende jaar sponsort Anak 38 scholars.

Juli
Van Filippijnse sloppenwijk naar Saudi Arabia
Diploma op zak en dan? Terence schrijft: "learning has no boundaries...".
Terence studeert Consumer Electronics en vindt direct na afstuderen werk als copywriter. Hij
neemt al na 4 maanden ontslag want hij kon bij een call center veel meer geld verdienen.
Het werk is echter heel saai, maar hij is erg trots dat hij zijn familie kan onderhouden.
Terence lijdt tevens aan een hernia en astma, maar dat is geen belemmering om zijn doel te
bereiken. Inmiddels heeft hij een baan gevonden in een kunstgallerie in Riyadh als
kunsthandelaar.

Augustus
Kunstenaar Roderick Lloyd maakt vernieuwende kunst in More than a Photo. Hij steunt
Stichting Anak Filippijnen door een deel van zijn opbrengst te schenken aan Anak.
The Smile & be Positive collectie van Roderick Lloyd komt ten goede aan onderwijs voor
kinderen in de Filippijnen.
September
Op zondag 22 september 2013 deed Stichting Anak Filippijnen wederom mee met de Dam
tot Damloop. Een funrun van 16 km van Amsterdam naar Zaandam.

5 Enthousiaste teams van hardlopers hebben gezamenlijk 2500 euro aan sponsorgelden bij
elkaar verzameld. Hiermee kunnen we 10 jongeren een heel jaar een college opleiding laten
volgen. De snelste tijd 1:17:58 werd gelopen door Remko van Uden.

November
Tyfoon Yolanda treft ook Anak
Kort nadat typhoon Yolanda het hart van de Filipijnen teisterde, heeft bestuurslid Jeroen het
huis van scholar Christine Joy bezocht. Haar ouderlijk huis in Cadiz, zo’n 50 kilometer noord
van Bacolod, was zwaar beschadigd. Bacolod heeft geluk gehad, maar zodra het naar het
noorden rijdt begin je de schade van de orkaan op te merken. Sommige huizen hebben
dakplaten verloren, er zijn grote bomen ontworteld en er liggen inmiddels bij elkaar
geveegde hopen takken, afval en bladeren.

Maar het is niets vergeleken met de beelden die we kennen van Leyte en Bantayan. De
kokospalmen wuiven nog fier en er zijn geen elektriciteitsmasten omgewaaid. In Cadiz
aangekomen konden we zien dat de centrale markthal was ingestort. Vanuit Cadiz bracht
Christine's oom, die tricycledriver is, ons naar het huis. Dat bleek nog enorm ver. Zeker een
ruim half uur, over een zeer slechte weg, dwars door de suikerrietvelden.
Door de week heeft Christine daarom een kamer in Bacolod, de reistijd is te lang. In de
boerengemeenschappen die we onderweg kruisten, was een enkele rietgedekte boerderij
ingestort. De barangay van Christine is zeer arm. Wel heel landelijk, minder grimmig dan de
sloppenwijken in de steden. Het huis van haar ouders is eigenlijk nog het beste. Grotendeels
van steen (van die grote blokken) en een bamboe/nipa aanbouw voor de keuken en het vee.
We werden op de vertrouwde gastvrije Filippijnse wijze ontvangen.

Alles aan eten wat voorradig was werd ons aangeboden. De vader is timmerman en had de
woning al grotendeels gerepareerd. Er zaten al nieuwe dakplaten op, maar deze waren zeer
dun. De betere en duurdere platen waren uitverkocht. Anak heeft een bijdrage in de kosten
geleverd voor deze zeer arme gemeenschap. Daarmee zijn de problemen niet meteen over:
Christine's vader vertelde dat de elektriciteit daar nog zeker zou zijn uitgeschakeld tot in
januari.

Directe voedselhulpactie na de typhoon
Bestuurslid Herman is getrouwd met Catherine. Zij is geboren op het eiland
Leyte. Haar ouders wonen nog steeds op dit zeer zwaar getroffen eiland, ongeveer 70 km
ten zuiden van de verwoeste stad Tacloban. Na dagen van grote onzekerheid is duidelijk
geworden dat zij ongedeerd waren en dat het huis onbeschadigd was. Ze hebben erg veel
geluk gehad.
Voor vele duizenden gezinnen is het echter slecht afgelopen. De steden Tacloban en Ormoc
zijn nagenoeg verwoest. Op het eiland was enorme behoefte aan rijst, schoon drinkwater en
medicijnen. Bijgekomen van de enorme schrik zijn de schoonouders van Herman begonnen
met een voedselhulpactie. Zij hebben de beschikking over een Jeep waarmee ze in het
Zuiden van Leyte rijst kunnen kopen en vervolgens verdelen.
Stichting Anak Filippijnen start geld inzameling
De Stichting Anak Filippijnen heeft voor dit doel geld ingezameld. Er is spontaan binnen
enkele dagen nar de ramp een bedrag van meer dan € 10.000 opgehaald. Daar zijn we
enorm dankbaar voor. Er is rijst gekocht voor de getroffen gezinnen. Bij de rijst hebben we
ook nog noodles, koffie en sardines verpakt. De gezinnen zijn zeer dankbaar voor de
voedselpakketten. Zij begrijpen dat de hulp uit Nederland komt en dat het een spontaan
initiatief is. Dat doet ze goed. Ze stralen bij het in ontvangst nemen van de pakketten. De
pakketen zijn belangrijk, omdat ze daarmee kunnen overleven naar een situatie waarbij het
openbare leven weer op gang komt.

Vier grote dorpen voorzien van voedsel
De resultaten zijn indrukwekkend. We zijn in vier dorpen geweest; Tahud (ruim 600
gezinnen), Guadalupe (500 gezinnen), Conalum (ruim 600 gezinnen) en Esperanza (500
gezinnen). Omdat we een flink bedrag hadden ingezameld hebben we naast de Jeep ook
telkens een vrachtwagen gehuurd. Met dit konvooi zijn we telkens naar een dorp gereden. In
overleg met de dorpsleider werden telkens lijsten opgesteld van de woonachtige gezinnen in
het dorp. Per gezin werd een voedselpakket uitgereikt. De distributie is daardoor zeer
ordelijk verlopen. De wachttijden en rijen waren soms wel erg lang.
Drie kleine eilanden voorzien van voedsel
Voor de kust van Zuid - Leyte liggen een aantal zeer kleine eilandjes. De eilandjes zo klein,
dat zij zelfs met Google maps niet te vinden zijn. Toch wonen op deze eilandjes ruim 200
gezinnen. Zij leven van visserij, bouwen van pumpboats en het vlechten van manden. De
eilandjes zijn ook zwaar getroffen. Vele huizen waren zwaar beschadigd en er was grote
behoefte aan voedsel. We hebben een tweetal pumpboats gehuurd en zijn met een grote
hoeveelheid voedsel naar de eilanden gevaren. We hebben drie eilanden bezocht (totaal
ruim 200 gezinnen). Het betreft de eilanden, Apid, Digjo en Mahaba. De verbazing van de
inwoners was groot. Veel vragen over de hulp uit het verre Nederland.
Voedselhulp aan het zwaarst getroffen Tacloban
We zijn ook nog naar het meest zwaar getroffen Tacloban geweest met een
voedseltransport. De vernietiging daar is totaal. Het was nog niet mogelijk een lijst op te
stellen. De voedselpakketten zijn daar ter plekke uitgereikt aan de bevolking.
Ruim 2500 gezinnen geholpen!
In totaal hebben ruim 2500 gezinnen gebruik kunnen maken van de voedselhulpactie. Daar
zijn we alle donateurs en de schoonfamilie van Herman met alle vrijwilligers in de Filippijnen
die ons geholpen hebben zeer dankbaar voor. Het is weer een hulpactie waaruit blijkt hoe
snel en effectief onze stichting kan ondersteunen bij hulp aan de Filippijnen.
December
Kerstviering
Kerst op de Filippijnen is meer dan een feest, het is een gevoel. De Anak-scholars hebben
het dan ook als vanouds uitbundig met elkaar gevierd op ons kantoor, waarbij muziek werd

gemaakt en samen eten uiteraard niet ontbrak. Hierin zie je de creativiteit van de armen
terug om met de weinige middelen die men heeft toch een goed feest neer te zetten.

Financieel Jaarverslag

Beginbalans
De balans per 01-01-2013 laat zien dat Stichting Anak geen schulden heeft en dat de activa
bestaat uit een betaalrekening bij ING en een spaarrekening bij de ASN-bank. We zijn dit
jaar gestart met een eigen en totaal vermogen van € 15.489,12.

Balans per 01-01-2013:
Activa:
ING-rekening € 1.989,12
ASN-spaarrekening € 13.500,00
Passiva:
Eigen vermogen € 15.489,12

Eindbalans
De balans per 31-12-2013 laat zien dat het eigen vermogen in 2013 is toegenomen. In 2013
hebben we meer donaties gehad t.o.v. onze uitgaven waardoor het vermogen is
toegenomen. Wel hebben wij per ultimo 2013 nog een bedrag naar de Filippijnen te
transfereren voor de tyfoon. Het streven is op middellange termijn een buffer/ eigen
vermogen te creëren en te behouden ter grootte van eenmaal de totale jaardonaties.

Balans per 31-12-2013:
Activa:
ING-rekening € 1.830,67
ASN-spaarrekening € 16.500,00
Passiva:
Eigen vermogen € 18.330,67

Staat van baten en lasten
Hiernaast is de staat van baten en lasten over 2013 te zien. Er is in 2013 voor totaal ruim €
15.707,32 aan donaties ontvangen(inclusief event Dam tot Damloop). Dit ligt lager dan het
niveau van het jaar daarvoor (2012: € 18.426,35). Wel hebben wij a.g.v. de tyfoon Haiyan
die in november over de Filippijnen raasde veel geld ontvangen van diverse donateurs (€
11.831,16). Per ultimo 2013 hebben wij nog € 5.303.16 te transfereren naar de Filippijnen.

De totale kosten € 2.227,56 (2012: € 1.547,30) die in Nederland gemaakt zijn blijven dit jaar
wederom relatief laag. Dit komt omdat we geen salarissen of vergoedingen uitkeren. Wel zijn
kosten incidenteel hoger in 2013 door uitgaven aan promotieartikelen (ten behoeve van fun
runs).
In 2013 is € 16.400,00 verstrekt aan Stichting Anak Negros Inc. op de Filippijnen. De
uitvoering van alle activiteiten ter plekke vindt plaats door Anak Negros Inc.
Omdat we meer ontvangsten dan uitgaven hebben gehad werd over 2013 € 2.841,55 aan
het eigen vermogen toegevoegd.

Staat van baten en lasten 2013 Anak (Nederland)

Baten
Donaties € 15.707,32 (inclusief winst uit evenementen)
Ontvangen inzake Tyfoon € 5.303,16 (saldo nog te transfereren in 2014)
Ontvangen rente op spaarrekening € 458,63
Totaal baten: € 21.469,11.

Lasten
Verstrekt aan ANAK Negros € 16.400,00
Kosten kantoor NL (exclusief bankkosten) € 1.932,31
Bankkosten € 295,25
Toevoeging aan eigen vermogen € 2.841,55.
Totaal lasten: € 21.469,11.

Zoals vermeld in vorige jaarverslagen, is begin 2007 op de Filippijnen onze zusterorganisatie
Stichting Anak Negros Inc. opgericht. Dit betreft een zelfstandige organisatie opgericht naar
Filippijns recht, welke een eigen boekhouding voert. De Filippijnse stichting wordt (bijna)
volledig gefinancierd door Anak Nederland. De uitvoering van alle activiteiten ter plekke vindt
plaats door Anak Negros Inc. Maandelijks wordt aan Anak Nederland gerapporteerd over de
gedane uitgaven op de Filippijnen. Hoewel wij formeel geen rekeningschap geven over de
Filippijnse zusterorganisatie Stichting Anak Negros Inc., willen wij onze donateurs toch
informeren over hoe het geld ter plaatse is besteed.
Hieronder is het kasoverzicht 2013 te zien van Anak Negros Inc. Een belangrijke opmerking
betreft de gebruikte valuta. Stichting Anak Nederland verstrekt de fondsen in euro’s aan de
bank van onze Filippijnse zusterorganisatie. De banken converteren dit naar de lokale
munteenheid peso’s. Hierbij ontstaan koersverschillen/ provisies ten nadele van Anak en ten
gunste van de bank. Dit alles veroorzaakt dat er een verschil zit tussen wat wij aan de
Filippijnen hebben overgemaakt en het omgerekende bedrag in euro’s dat in de Filippijnen is
ontvangen. Daarnaast onstaan er verschillen door koersverschillen. De ontvangsten in

pesos zijn omgerekend met de gemiddelde koers zoals gepubliceerd door de
Nederlandsche Bank. Feitelijke omwisselkoersen kunnen afwijken.

In het gepresenteerde kasoverzicht hebben wij alle ontvangsten en uitgaven omgerekend
van peso’s naar euro. Hiervoor is de gemiddelde koers officiële koers 2013: 56,428 PHP
(2012: 54,246 PHP per euro) van De Nederlandsche Bank gebruikt.

Staat van baten en lasten Stichting Anak Negros 2013 (in euro’s)

Baten
Ontvangen donaties vanuit Nederland € 16.466,25
Onttrokken aan banksaldo Filippijnen € 1.470,73
Totaal € 17.936,98

Lasten
Salariskosten € 3.222,25
Organisatie- en uitvoeringskosten € 1.535,78
Huisvestingskosten € 2.564,18
Studiebeurzen € 9.508,93
Trainingen en workshops € 460,76
Summer camp Home of Hope € 443,04
Public Reading Place (bibliotheek) € 202,03
Totaal € 17.936,98

De koers van de van de Filippijnse peso (PHP) is in 2013 gestegen (56,428 PHP per EUR)
ten opzichte van 2012 (54,246 PHP per EUR). Hierdoor was de koopkracht per gedoneerde
euro in 2013 hoger dan in 2012.
De salariskosten (in peso’s) zijn in 2013 lager dan in 2012. Dit hoofdzakelijk door een
hogere kerstgratificatie in 2012.
De organisatie- en uitvoeringskosten zijn in 2013 in peso’s hoger dan in 2012 voornamelijk
door hogere overige kosten. Overigens bestaan de organisatie- en uitvoeringskosten onder
meer uit: telefonie & internet, transport, kantoorbenodigdheden en overige kosten. Hoewel
deze uitgaven uiteraard niet direct aan onze scholieren toe te wijzen zijn, zijn zij wel te
koppelen aan ons studiebeurzenprogramma en onze andere activiteiten. Omdat overhead
en onderwijsgerelateerde kosten moeilijk te splitsen zijn, presenteren we deze uitgaven als
aparte categorie.

De kosten voor huisvesting in peso’s zijn afgenomen t.o.v. vorig jaar. Dit daar Anak
Filippijnen verhuisd is naar een ander pand in Bacolod met een lagere maandhuur. Ook zijn
kosten voor water en elektra lager in het nieuwe pand.
De uitgaven die rechtstreeks aan onze leerlingen toevloeien zijn dit jaar lager dan vorig jaar
(in peso’s). Dit doordat we door enigszins tegenvallende donatieopbrengsten minder aan
studiebeurzen en aan skills trainingen hebben kunnen uitgegeven.
Aan het jaarlijkse Home of Hope Summer Camp, kunstproject BINHI en de Public Reading
Place is in 2013 (in peso’s) minder uitgegeven dan in 2012.
Tot Slot
Aangezien wij in 2013 minder reguliere donaties hebben binnengehaald dan in 2012 hebben
wij onze reguliere begroting en overdrachten naar de Filippijnen enigszins moeten
aanpassen. Hierdoor konden er minder kinderen dan gehoopt naar school. Wel hebben wij
een onverwacht hoog bedrag van donaties (bijna € 12.000) mogen ontvangen n.a.v. de
tyfoon die in november over de Filippijnen raasde. Dit geld hebben wij kunnen doorstorten
naar enkele initiatieven.
In Nederland hebben wij momenteel diverse acties lopen om diverse scholen en bedrijven te
benaderen voor sponsoring. Enkele succesvolle fun runs hebben al plaatsgehad. Wij
hebben er vertrouwen in dat we het niveau van donaties in 2014 op een hoger peil kunnen
brengen. Dit om een groter aantal straatkinderen van studiebeurzen te kunnen voorzien. En
daarmee hopelijk van een goede baan, een inkomen en een prettig leven.

Dit is het officiële jaarverslag 2013 van Stichting Anak, vastgesteld in de
bestuursvergadering van 30 juni 2014 te Amsterdam.

