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Voorwoord

Het jaar 2009 is wederom een 
succesvol jaar geweest voor de 
stichting Anak Filippijnen.
Inmiddels is het aantal 
afgestudeerde scholieren 
toegenomen tot 57 leerlingen. 
Hebben alle afgestudeerde 
scholieren een vervolgopleiding 
gekozen of hebben een baan 
gevonden. Ook zijn de 
voorbereidingen voor een eerste 
vaardigheidstraining in volle gang.

Een aantal bestuursleden 
verbleven in het buitenland maar 
via internet is de communicatie 
goed verlopen.

Het jaar 2009 wordt succesvol 
afgesloten met de eerste 
vaardigheidstraining van Stichting 
Anak Filippijnen.

De stichting Anak Filippijnen steunt 
kansarme getalenteerde kinderen  uit 
Filippijnse sloppenwijken

Jaarverslag

Stichting Anak 
Filippijnen

 1e Kwartaal 2009

Het eerste kwartaal van 2009 wordt 

gekenmerkt door de opening van de 
Public Reading Place. De PRP is 

de bibiotheek van de stichting Anak 
Filippijnen en is nu opengesteld voor 

kinderen van de straat. Het doel is 
om kleine kinderen weer te prikkelen 

met onderwijs. Iedere zaterdag en 
na schooltijd organiseert de stichting 

Anak Filippijnen activiteiten in de 
PRP. Van voorlezen, knutselen tot 

schrijven en film kijken. De PRP 
wordt gerund door enthousiaste 

vrijwilligers en ondersteund door 
onze eigen scholieren. 

Het eerste kwartaal is in de 
Filippijnen de afronding van het 

studiejaar. Tevens bereiden vele 
bijna afgestudeerde college 

studenten zich voor op de 
arbeidsmarkt. 

De stichting Anak bereidt haar 
afgestudeerde scholars voor op de 

arbeidsmarkt door het geven van 
sollicitatietrainingen. Ook de high 

school scholieren die geslaagd zijn, 
orienteren zich uitgebreid op de 

verschillende college opleidingen. 

Een waardevolle workshop is de 
workshop “Values Formation” waar 

normen en waarden hoog in het 
vaandel staan. Op Filippijnse wijze 

wordt er gesproken over het leven 
en de betekenis van het leven.

2e Kwartaal 2009

April is een bijzonder drukke maand 
in de Filippijnen. Het studiejaar is 
afgesloten en in de Filippijnse 
zomervakantie heeft het bestuur van 
de stichting Anak in Bacolod het erg 
druk met diplomauitreikingen en het 
selecteren van nieuwe scholieren 
voor het studiebeurzenprogramma.



Havo- leerling Soufian van het 
Calandlyceum met kinderen 
van de vuilnisbelt

Het selectieproces is dit jaar 

anders verlopen dan voorgaande 
jaren. De stichting Anak Filippijnen 

werkt sinds kort nauw samen met 
de decanen van de verschillende 

middelbare scholen en colleges in 
en rond de stad Bacolod. De 

decanen van de verschillende 
scholen dragen getalenteerde 

kansarme leerlingen en studenten 
voor om in aanmerking te komen 

voor een Anak studiebeurs. Het 
gaat hier om scholieren en 

studenten uit kansarme 
sloppenwijken die hun opleiding 

niet kunnen afmaken door 
armoede.

Tevens wordt er uitgebreid de tijd 

genomen om de academische 
prestaties van  alle scholars goed 

door te nemen. Niet alleen wordt er 
naar resultaten gekeken ook de 

persoonlijke ontwikkeling van een 
kind staat centraal en er is veel 

aandacht voor de vaak moeilijke 
thuissituatie.

3e en 4e Kwartaal
In 2009 hebben twee Nederlandse 
groepen scholieren de projecten 

van stichting Anak Filippijnen 

bezocht. De bezoeken maakten 
onderdeel uit van ‘exposure’ 

reizen en contact met de lokale 
bevolking stond centraal.

Een week lang trokken 
Nederlandse tieners op met 

Filippijnse kansarme tieners. Door 
de interactie kregen de 

Nederlandse scholieren een goede 
indruk van het leven in een 

sloppenwijk, maar bezocht ook de 
scholen van de Anak scholars en 

staken zelfs de mouwen uit in het 
tehuis Home of Hope. 

Tevens bezocht bestuurslid 

Jeannine Laurens de projecten van 
Anak en documenteerde veel 

beeldmateriaal.

In de laatste maanden van het jaar 
gebeurt er nog veel in Bacolod. De 

scholieren krijgen een voorlichting 
over kinderhandel. Een actueel 

probleem in de Filippijnen. Vaak 
worden kansarme kinderen uit de 

provincies onder valse 
voorwendselen bij hun ouders 

vandaan gehaald. De voorlichting 

moet kinderen en hun ouders alert 

maken op dit soort praktijken.

Er wordt met veel plezier een 
kerstfeest georganiseerd voor alle 

scholieren en dankzij gulle gevers 
in de Filippijnen kunnen alle 

gezinnen van de scholars een 
kerstpakket ontvangen dat bestaat 

uit eten en medicijnen.  Het idee er 
achter is dat ieder gezin in staat is 

om een kerstdiner op tafel te 
zetten. Medicijnen zijn erg duur in 

de Filippijnen en basis medicijnen 
zoals paracetamol zit in het 

kerstpakket.

Met veel spanning wordt er aan het 
eind van het jaar de afstrap van de 

eerste vaardigheidstraining 
gegeven: Cell Phone Repair. 

Dertien jongeren krijgen de kans 
om een hands-on training te 

krijgen .

Een aantal jongeren zette gelijk 
een eigen zaakje op en binnen een 

dag hadden ze al veertig telefoons 
ter reparatie.

Stichting Anak Filippijnen



Resultatenrekening 
Hiernaast is de resultatenrekening over 2009 te zien. Er is in totaal ruim 26,000 

euro opgehaald. Dit ligt ongeveer op het niveau van het jaar daarvoor. Omdat we 
meer baten dan lasten hebben kan ruim € 2.500 aan het eigen vermogen worden 
toegevoegd. 

De totale kosten die in Nederland gemaakt zijn, blijven dit jaar wederom relatief 
laag. Dit komt omdat we geen salarissen of vergoedingen uitkeren. In 2009 lagen de 
‘kosten kantoor’ wederom iets hoger i.v.m. drukwerk wat dit jaar niet gesponsord 
werd. De ‘overige kosten’ liggen in 2009 iets lager dan het jaar daarvoor. Dit omdat wij 
in 2008 de kosten van schenken via de notaris betaald hebben voor enkele 
donateurs. In ruil hiervoor schenken de betreffende donateurs gegarandeerd een 
vooraf afgesproken bedrag over een periode van vijf jaar. Schenken via notarisakte 
levert de donateurs een belastingvoordeel op.

De kosten gemaakt voor ons Nederlandse kantoor uitgedrukt als percentage van 
verstrekte gelden komt in 2009 uit op 6,2% (2008: 8,0%). Dit percentage ligt in 2008 
en in 2009 wat hoger door min of meer incidentele kosten (o.a. notarisakten) en 
drukwerk wat niet meer gesponsoord werd. Overigens zit deze 6,2% nog steeds ver 
onder de norm die het CBF hanteert.

Zoals reeds vermeld in het jaarverslag 2007, is begin 2007 is op de Filippijnen 
onze zusterorganisatie ANAK Negros opgericht. Dit betreft een zelfstandige 
organisatie opgericht naar Filippijns recht, welke een eigen boekhouding voert. 
Maandelijks wordt aan ANAK Nederland gerapporteerd over de gedane uitgaven op 
de Filippijnen. 

Resultatenrekening 2009 ANAK Nederland

Baten
Donaties € 26.067,75
Ontvangen rente € 280,66
Lasten
Verstrekt aan ANAK Negros (inclusief saldo reizen) € 22.375,00 
Kosten kantoor NL (exclusief bank- en incidentele kosten) € 939,59
Bankkosten € 350,88
Incidentele kosten € 101,80
Toevoeging aan eigen vermogen € 2.581,14
Totaal (baten/ lasten) € 26.348,41

Stichting Anak 
Filippijnen maakt 
onderwijs mogelijk!

Financien 2009
Beginbalans  

De balans per 01-01-2009 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 gestart met 
een eigen en totaal vermogen van 
€ 12.292,49.

Balans per 01-01-2009:

Activa:
ING-rekening € 792,49 
ASN-Spaarrekening € 11.500,00
Passiva:
Eigen vermogen € 12.292,49

Eindbalans

De balans per 31-12-2009 laat 
zien dat het eigen vermogen dit 
jaar wederom is toegenomen. In 
2009 hebben we (opnieuw) meer 
inkomsten gegenereerd dan dat 
we uitgeven hebben. Dit om een 
gezonde financiële buffer voor de 
toekomst op te bouwen waarmee 
(mogelijke) financiële tegenvallers 
zijn op te vangen. Het streven is 
op middellange termijn (binnen 
enkele jaren) een buffer te creëren 
ter grootte van eenmaal de totale 
jaardonaties.

Balans per 31-12-2008:
Activa:
Girorekening € 1.373,63 
ASN-spaarrekening € 13.500,00
Passiva:
Eigen vermogen € 14.873,63

Stichting Anak 
Filippijnen
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Over 2009 is € 22.375,00 verstrekt aan 
Stichting Anak Negros Inc. op de 
Filippijnen.  Alhoewel ANAK Negros een 
eigen boekhouding is zij een 
zusterstichting die 100% gefinancierd 
wordt door Stichting Anak in Nederland. 
De uitvoering van alle activiteiten ter 
plekke vindt plaats door Anak Negros Inc.  
Hieronder is het kasoverzicht 2009 te zien 
van ANAK (Negros). Een belangrijke 
opmerking betreft de gebruikte valuta. 
Stichting ANAK 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 banken. In het 
gepresenteerde kasoverzicht hebben wij 
de ontvangsten en uitgaven omgerekend 
van peso’s naar euro. Hiervoor is de 
gemiddelde koers officiële koers (2009: 
66,338 PHP per euro) van De 
Nederlandsche Bank gebruikt. Dit alles 
veroorzaakt dat er een verschil zit (2008: 
€ 341,71) tussen wat wij aan de 
Filippijnen hebben overgemaakt en het 
omgerekende bedrag in euro’s dat in de 
Filippijnen is ontvangen

Kasoverzicht Stichting Anak Negros 
2009 (prijzen omgerekend van peso’s 
naar euro’s)
Baten
Ontvangen donaties (inclusief reizen) € 
26.258,29 
Exclusief reizen € 22.133,29

Lasten
Salariskosten € 2.910,60
Organisatie- en uitvoeringskosten € 
1.876,47
Huisvestingskosten € 3.026,81

Studiebeurzen € 7.928,39
Trainingen en workshops € 211,04
Medische hulp en preventie € 39,65.
Activiteiten Binhi € 195,97
Summer camp Home of Hope € 918,03
Public reading Place (bibliotheek) € 
899,10

Saldo reizen positief -/- € 148,09
Toegevoegd aan banksaldo € 4.275,31
Totaal € 22.133,29

De salariskosten zijn in 2009 hoger dan in 
2008. Dit doordat enerzijds een grotere 

bezetting en anderzijds door een 
salarisverhoging van de bestaande 
personeelsleden. Jonah Javier is 
toegevoegd aan de staff begin 2009, hij 
heeft zich vooral bezig gehouden met 
leerlingenbegeleiding.
De organisatie- en uitvoeringskosten zijn 
in 2009 iets hoger dan in 2008. Overigens 
bestaan de organisatie- en 
uitvoeringskosten onder meer uit: 
telefonie&internet, transport, 
kantoorbenodigdheden en lokale 
belastingen.  Alhoewel al deze uitgaven 
uiteraard niet direct aan onze scholieren 
toe te wijzen zijn, zijn zij wel te koppelen 
aan ons studiebeurzenprogramma en 
onze andere activiteiten. Die kosten zijn 
noodzakelijk om ter plaatse de zaken 
goed te kunnen uitvoeren. Het vertrekken 
en goed administreren van de 
studiebeurzen en het begeleiden van de 
scholieren kost geld. En uiteraard en 
ruimte zijn om dit te doen en trainingen te 
geven. Omdat overhead en 
onderwijsgerelateerde kosten moeilijk te 
splitsen zijn, presenteren we deze 
uitgaven als aparte categorie.

De kosten voor huisvesting zijn 
toegenomen t.o.v. jaar. Dit laat zich 
verklaren doordat het huurcontract in juni 
2009 geindexeerd is. Daarnaast waren er 
meer kosten t.o.v. vorig jaar voor wat 
betreft inventaris en kleine reparaties.
De uitgaven die rechtsstreeks aan onze 
leerlingen toevloeien zijn dit jaar wat lager 
dan vorig jaar.  Dit onder andere daar in 
2008 meer was uitgegeven aan medische 
kosten t.b.v. een aantal leerlingen, het 
summer camp goedkoper uitviel en we 
minder aan BINHI hebben gedoneerd. 
Ook hebben we iets minder aan 
trainingen uitgeven t.o.v. 2008. Let wel in 
2008 lag het bedrag uitgeven aan 
workshops, extra trainingen etc. relatief 
hoog. De ambitie voor 2010 is het bedrag 
uit te geven aan trainingen en workshops 
weer op niveau te brengen. Begin 2009 
hebben we de Public Reading Place 
opgericht in ons pand in Bacolod.  Doel is 
naast onze eigen leerlingen, kansarme 
kinderen uit de buurt de mogelijkheid te 
bieden (voornamelijk educatieve) boeken 
te lenen. De totale kosten in 2009 
bedroegen € 899,10.

Slot
Ook in 2009 was het niet eenvoudig de 
fondsenwerving op peil te houden. 
Echter we hebben toch ongeveer het 
niveau van 2009 min of meer weten te 
evenaren. Ons totale banksaldo is in 
2009 met € 2.500 gestegen. Al met al 
geen slechte prestatie in deze toch 
onzekere economische tijden.  Voor 
2010 hebben we de ambitie het aantal 
leerlingen en activiteiten verder op te 
schroeven. Dit ook om de verhouding 
kosten organisatie ANAK Filippijnen 
versus rechtstreekse uitgaven aan 
leerlingen gezond te houden. Een 
mooie ambitie voor 2010 opdat wij nog 
meer kansarme kinderen kunnen 
helpen op de Filippijnen.
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