
Jaarverslag 2016 

Iedere keer als ik in Bacolod ben en onze Anak-scholars zie ben ik in de eerste plaats blij en 
trots op wat we al hebben bereikt, maar tegelijkertijd is het ook frustrerend om te zien dat 
we nog veel meer kinderen niet kunnen helpen. Dat motiveert ons des te meer om in 
Nederland zoveel mogelijk activiteiten te ontplooien die sponsorgelden genereren. Sinds 
enige tijd worden er ook fundraisingsacties opgezet in de Filipijnen zelf. Een goede 
ontwikkeling. De kurk waar Anak op drijft zijn echter de trouwe sponsors. Wij beseffen dat 
het geen vanzelfsprekendheid is dat vaste sponsors voor altijd blijven. Daarin moet je 
investeren. Bijvoorbeeld door duidelijk te laten zien wat we doen en welke effecten dat 
sorteert.  

Mede in dat kader stellen we je in dit jaarverslag graag voor aan onze nieuwe lichting 
scholars. Ze zijn bezig met de laatste paar jaar van hun opleiding maar zouden zonder de 
financiële steun van Anak niet in staat zijn om hun opleiding te vervolgen. We moeten 
verstandig omgaan met ons budget en willen zoveel mogelijk resultaat boeken. Daarom is 
ons beleid bewust gericht op een kortere doorlooptijd, zodat we meer verschillende jongeren 
kunnen helpen hun opleiding met succes af te ronden. Daarom richten we ons sinds 2016 
op scholieren en studenten (we noemen ze voor het gemak scholars) die een laatste 
financieel zetje nodig hebben om af te studeren en bijvoorbeeld nog het laatste jaar 
highschool moeten afronden, of nog een of twee jaar “college” (te vergelijken met MBO-TL/
HBO in Nederland) moeten doen, maar daar door omstandigheden niet zonder hulp in zullen 
slagen. Zo kunnen we voor een relatief grote groep veel effect sorteren, meer dan wanneer 
we, zoals in het verleden, voor een relatief klein aantal scholars een langlopende sponsoring 
aan gaan. In 2016 hebben we besloten om ons ook weer te gaan richten op het faciliteren 
van skills trainingen. Ook voor jongeren voor wie het niet is weggelegd om jaren te studeren 
bieden we zo betere kansen op een baan. Hier zijn in het verleden goede resultaten mee 
geboekt.  

We willen natuurlijk het liefst veel meer sponsors. Daarom laten we ons gezicht zien bij 
gelegenheden waar kansen liggen om onze naamsbekendheid te vergroten en zo hopelijk 
nieuwe sponsors 'aan te boren'. In ieder geval zijn we al in beeld bij de Filipijnse 
ambassadeur in Nederland. Maar we willen jou ook vragen om te vertellen over Anak. Zo 
worden we allemaal ambassadeurs for the good cause!  

Jeroen,  

secretaris Stichting Anak Filipijnen 

Januari/februari 



Aan het begin van het jaar mochten wij de cheque van Lead Benefits in ontvangst nemen. 
Met een bijzondere LinkedIn actie en de jaardonatie hebben zij een mooi bedrag bij elkaar 
gehaald.  

  

Even voorstellen…nieuwe scholars voor 2016 (1) 

!  
Ik ben Diane Rose A. Dalida en kom uit Pontevedra, vlakbij Bacolod. Ik ben een nieuwe 
Anak-scholar. Ik zit in het tweede jaar van mijn opleiding accountancy op Carlos Hilado 
Memorial State College. Ik ben 18 jaar oud en heb 4 broers en zussen. 
  
Mijn vader werkt op het land, zwaar werk. Hij is de meest geduldige en liefdevolle vader en 
ik ben zeer dankbaar met zo’n vader. Mijn moeder is een echte zorgzame moeder. Zij zal er 
altijd voor zorgen dat we op tijd eten. Mijn familie is mijn inspiratie en de enige reden 
waarom ik mijn droom van een betere toekomst wil waarmaken. Dank jullie allemaal dat ik 
een van de Anak-scholars mag zijn.  

Het gebouw waar het Anak-kantoor is gevestigd 

!  



We zijn enorm trots op onze afgestudeerden. Deze lichting is het gelukt om binnen minder 
dan twee maanden na afstuderen een baan te vinden. Ze zijn nu aan de slag als leraren, 
accountants, mobiele telefoon reparateurs, kantooremployees, auditors en 
bankmedewerkers, van alles dus! In februari hielden ze een reünie op het Anak-kantoor. Zij 
geven ons energie om door te gaan met ons werk. Ook inspireren zij onze huidige 
scholieren natuurlijk!  

  

Maart 
Jeannine Laurens, voorzitter van Anak, bezocht in februari Bacolod om te zien hoe het met 
de scholieren en ons bestuur daar gaat. Hier een foto met Von. Hij is op weg om cum laude 
af te studeren aan de Technische Universiteit van de Filippijnen. Jullie hebben geen idee 
hoeveel impact jullie donaties hebben op het leven van jonge studenten als Von. Het is de 
kans van hun leven. 
Von op de foto met bestuursvoorzitter Jeannine Laurens 

  

April 

De flyer voor het charity dinner in april 

!  



Op 3 april organiseerden we weer een benefietdiner, ditmaal het meest Filipijns getinte ooit. 
Dat was een groot succes, want meer dan 50 gasten genoten in Filipijns restaurant Baryo 
Pilipinas in  Den Haag van een Filipijnse rijsttafel en meer! Mede doordat ze enthousiast 
deelnamen aan onze loterij hebben we 700 euro opgehaald voor onze stichting. Daarmee 
kunnen we voor twee kinderen een jaar onderwijs financieren en zo het verschil maken in 
hun leven. Namens alle Anak-scholars: salamat guid! Dank jullie wel! 

Even voorstellen..een nieuwe vrijwilliger 

Kathlyn Therese Bezema-Criste 

!  

Kathlyn Therese Bezema-Criste is een Filippijnse die woonachtig is in Nederland sinds 2015 
en getrouwd met secretaris Jeroen. Omdat ze met eigen ogen gezien heeft hoe een goede 
opleiding het verschil kan maken voor een kind en hoe weinig vanzelfsprekend dit in de 
Filippijnen is zet zij zich met enthousiasme in voor Stichting Anak Filippijnen. Kathlyn is 
dokter en heeft in het verleden medical missions gedaan in de buurt van Bacolod. Zij heeft 
dus al de nodige ervaring met armoedebestrijding. Zij kan de brug slaan tussen 
Nederlanders en Filippijnen. Haar kennis en energie zet ze nu in voor onze stichting.  

Mei 

Het Anak-kantoor is een drukbezochte plek. Hierbij een typische zaterdag, waarop de 
scholieren samenkomen en hun maandelijkse planning bijwerken. 

Een bijeenkomst in het Anak-kantoor 



  

Teambuildingsdag 

 

Op 21 mei werd in Bacolod de jaarlijkse teambuildingsdag georganiseerd. De organisatie 
wordt verzorgd door oud-Anak-scholars: hieruit blijkt dat zij zich na hun afstuderen willen 
blijven inzetten voor Anak. Deze dag is erop gericht op scholars bewust te maken van de 
verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt om een goede student te zijn. Er wordt 
daarom getraind op eigenschappen als doorzettingsvermogen en vastberadenheid.  

Juni/juli 

In juni bezochten enkele bestuursleden van Anak in Nederland een uitwisselingsdag voor 
kleine stichtingen die actief zijn in de Filipijnen. Deze meeting was georganiseerd door de 
vereniging “Knights of Rizal”. In de fraaie ambiance van een boerderij in Kerdriel werden 
ervaringen uitgewisseld en tips en tricks voor fondsenwerving. De ambassadeur van de 
Filipijnen in Nederland, de heer Jaime Ledda, was hierbij ook aanwezig. Quote van de dag: 
als je een kind helpt, help je de wereld! 

Anak-scholars maken kaarten voor vaderdag 

  



Augustus/September 

Familiefoto’s van enkele van onze nieuwe lichting scholieren voor 2016: 4 college en 6 
senior high school. 

Carlita Jane Delapa met haar ouders en twee jongere zussen 

  

Carlita is 17 en zit in het tweede jaar lerarenopleiding aan het Carlos Hilado Memorial State 
College in Talisay. De familie probeert met de verkoop van vis in hun levensonderhoud te 
voorzien.  

Diane Rose Dalida met haar moeder en broers en zussen. 

  

Diane is 18 jaar en is begonnen aan een HBO-opleiding accountancy aan het Carlos Hilado 
Memorial State College in Talisay. Ze houdt van dansen en lezen.  

Oktober 

Even voorstellen…nieuwe scholars voor 2016 (2) 

Jobern Pongyan 
 

Ik ben Jobern Pongyan, 17 jaar en bezig met het laatste jaar middelbare 
school met oriëntatie Wetenschappen, Technologie en Wiskunde. Ik wil 



hierna een opleiding civiele techniek volgen. Ik kom uit een gebroken familie, zonder echte 
ouderlijke zorg. Mijn oma heeft me verzorgd tot mijn 10e. Nadat zij overleed hebben mijn 
oom en tante de zorg voor mijn en mijn broertje op zich genomen. Zij hebben zich als echte 
ouders getoond en alles gegeven wat we nodig hadden. Ik verkocht snoepjes, koekjes en 
chips aan mijn klasgenoten om wat inkomen te hebben om mijn schoolgeld te betalen. Toen 
ik hoorde over Anak via onze schooladviseur was ik overweldigd en gemotiveerd om nog 
beter mijn best te doen. Ik put er hoop en inspiratie uit. 

November/December 

Dr. Kate Jison, een van Anak’s bestuursleden, gaf op het Anak-kantoor lezingen aan de 
scholars met betrekking tot seksuele voorlichting en over hoe om te gaan met lichamelijk 
geweld jegens vrouwen. Zeer relevante onderwerpen, voor vooral onze vrouwelijke 
scholars.   

Dr. Kate Jison geeft een lezing 

  

  

Even voorstellen…nieuwe scholars voor 2016 (3) 

Shaira Camille Abergas 



Ik heet Shaira Camille Abergas en ben 16 jaar. Ook ik ben bezig met mijn laatste jaar 
Wetenschap, Technologie en Wiskunde. Mijn vader is elektricien en mijn moeder huisvrouw. 
Ik ben een eenvoudig meisje dat droomt van een goede toekomst en hard studeert om mijn 
dromen waar te maken. Ik hoorde van Anak via mijn schooladviseur. Ik wil deze studie 
afmaken omdat ik weet dat mijn ouders me niet naar de universiteit kunnen sturen. Ik wil 
ingenieur worden. Als ik dat ben kan ik ook mijn ouders en broers en zussen helpen. Dank 
jullie wel Anak voor alle hulp om mijn ambities waar te maken.    

Kerstfeest op het Anak-kantoor 

  

Op het kerstfeest van Anak gaf bestuurslid Sir Spunky een openingspeech aan de scholars 
en hun ouders, waarin hij benadrukte dat we het leven moeten waarderen en het optimaal te 
benutten en goed moeten moeten doen, zodat we onszelf en anderen blijven inspireren. 
Drie afgestudeerde scholars hielden ook een voordracht. John Rieve, afgestudeerd aan de 
Technical University of the Philippines, was erg emotioneel. Hij zei dat hij zijn levensdoelen 
stapje voor stapje zou bereiken. Het afstuderen is nooit zijn droom geweest, het was zijn 
plan.  
Alle drie zijn ze afgestudeerd aan de TUP en gaan naar de provincie Laguna voor hun 
beroepstoelating. Er waren natuurlijk ook spelletjes, muziek en uiteraard lekker eten. Een 
feest als dit laat zien dat Anak één is, en er inderdaad zoiets als een Anak-familie bestaat. 



Financieel Jaarverslag 2016 

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit een betaalrekening bij ING-bank en een 
spaarrekening bij ASN-bank. Het eigen vermogen eind 2016 bedraagt € 6.377,02 (eind 
2015: € 11.642,58). De stichting heeft geen lening/ vreemd vermogen. 

De balans per 31-12-2016 laat zien dat het eigen vermogen in 2016 flink is afgenomen. In 
2016 hebben we met name meer verstrekt aan de Filippijnen (door toegenomen 
leerlingaantallen) dan dat we aan donaties binnen hebben gekregen waardoor het vermogen 
is afgenomen. Het streven blijft op middellange termijn een buffer/ eigen vermogen te 
creëren en te behouden ter grootte van eenmaal de totale jaardonaties. 

Balans per 01-01-2016: 

Activa: 

ING-rekening € 892,58  

ASN-spaarrekening € 10.750,00 

Passiva: 

Eigen vermogen € 11.642,58 

Balans per 31-12-2016: 

Activa: 



ING-rekening € 1.377,02  

ASN-spaarrekening € 5.000,00 

Passiva: 

Eigen vermogen € 6.377,02 

Staat van baten en lasten  

Hieronder is de staat van baten en lasten over 2016 te zien. Er is in 2016 voor totaal € 
10.747,04 aan donaties ontvangen (inclusief events). Dit ligt lager dan het niveau van het 
jaar daarvoor (2015: 14.410,93).  

De totale kosten (o.a. bankkosten, kosten website, marketing etc.) € 744,81 (2015: € 
530,63) die in Nederland gemaakt zijn blijven dit jaar wederom relatief laag in vergelijking tot 
andere goede doelen. Dit komt omdat we geen salarissen of vergoedingen uitkeren.  

In 2015 is € 15.379 (in 2013 € 13.570,00) 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 uitgaven dan ontvangsten hebben gehad werd over 2016 € 5.265,56 aan 
het eigen vermogen onttrokken (in 2015 toevoeging van € 510,23). 

Staat van baten en lasten 2016 Anak (Nederland) 

Baten 

Donaties € 10.747,04 (inclusief winst uit evenementen) 

Ontvangen rente op spaarrekening € 111,21 

Totaal baten: € 10.858,25. 

Onttrokken aan banksaldi € 5.265,56 

Totaal € 16.123,81 

Lasten 

Verstrekt aan ANAK Negros € 15.379,00  

Kosten kantoor NL (inclusief bankkosten) € 744,81 

Totaal lasten: € 16.123,81 

Zoals vermeld in eerdere 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 2016 te zien van Anak Negros Inc. Deze is gebaseerd op de 
boekhouding 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 ontstaan er afwijkingen 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 2016: 52,556 PHP 
(2015: 50,522 PHP per euro) van De Nederlandsche Bank gebruikt.  

Staat van baten en lasten Stichting Anak Negros 2016 (pesos omgerekend in euro’s) 

Baten 

Ontvangen donaties vanuit Nederland/ alternatieve geldstromen € 15.112,98 

Onttrokken aan banksaldo Filippijnen € 1.497,28 

Totaal € 16.610,26 

Lasten 

Studiebeurzen € 8.573,64 

Trainingen en workshops € 285,41 

Overig (onder meer christmas party) € 1.163,33 

Salariskosten € 2.958,68 

Organisatie- en uitvoeringskosten € 937,04 

Huisvestingskosten € 2.692,16 

Totaal € 16.610,26 

De koers van de van de Filipijnse peso (PHP) is in 2016 gedaald ten opzichte van de euro 
(52,556 PHP per EUR) ten opzichte van 2015 (50,522 PHP per EUR). Hierdoor was de 
koopkracht per gedoneerde euro in 2016 gemiddeld hoger dan in 2015. 

De salariskosten 2016 (in peso’s) liggen grofweg op hetzelfde niveau als in 2015. 

De organisatie- en uitvoeringskosten bestaan onder meer uit: telefonie & internet, 
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.  

De kosten voor huisvesting bestaan uit de huur van het pand en de kosten voor water en 
elektriciteit. Kosten voor huisvesting zijn gedaald (t.o.v. 2015), daar wij een kleiner deel van 
het pand zijn gaan huren. 

Tot Slot 

In 2016 hebben we gemeend als bestuur extra leerlingen te kunnen aannemen met de 
verwachting dat donaties zouden aantrekken. Gedurende 2016 bleek dit moeilijker dan 
verwacht, daarnaast ging een van onze sponsoren failliet waardoor een grotere donatie niet 
heeft plaats kunnen vinden. 

Door dit alles is onze eigen vermogen harder afgenomen dan verwacht. In de tussentijd 
hebben we geen nieuwe leerlingen meer aangenomen en zijn wij in de Filippijnen een 
kleiner deel van het kantoor gaan huren. In 2017 zullen we alles op alles moeten zetten op 
het aantal donaties weer op gewenst niveau te krijgen. Dit om in de toekomst duurzaam 
(straat-)kinderen van een opleiding te kunnen voorzien. En daarmee hopelijk van een goede 
baan, een inkomen en een prettig leven. 

Dit is het officiële jaarverslag 2016 van Stichting Anak, vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 30 juni 2017 te Amsterdam.


