Jaarverslag 2017
Stichting Anak Filipijnen helpt in 2017 een hechte en ambitieuze groep van 23 scholieren
een toekomst te geven. We betalen onder andere hun collegegeld, uniformen en vervoer
van huis naar school, maar ook de kosten voor (verplichte) workshops en excursies. De
andere ingrediënten voor succes zijn inzet, vastberadenheid en ambitie. Deze komen van de
scholieren zelf, en ik heb zelf in februari 2017 nog mogen ervaren dat deze in ruime mate
aanwezig zijn. Aan de vorige lichtingen scholieren kan je zien dat onze aanpak werkt: er zijn,
met uitzondering van de allereerste jaren, vrijwel geen uitvallers en de meesten zijn goed
terechtgekomen op de arbeidsmarkt. Niet altijd meteen in een functie die 100% aansluit bij
hun opleiding, maar dankzij een betaalde baan is er financiële stabiliteit in hun leven
gekomen en hebben ze de stap kunnen zetten van een leven in een krot op palen naar
bijvoorbeeld een appartement. Bovendien is hun mentaliteit veranderd: armoede hoeft niet
levenslang te zijn. Met wat hulp en veel inzet kan je eraan ontsnappen. Het spreekt vanzelf
dat we veel meer levens willen (helpen) veranderen dan we nu doen. Wij zijn een kleine,
transparante stichting met vrijwel geen overheadkosten. Tot voor kort was Anak nauwelijks
bekend in de Filipijnse gemeenschap in Nederland. Hoe anders is dat sinds we een
paar Filipina's binnen onze gelederen hebben! Dat is waardevol voor ons, want Filipijnen
blijken zeer creatief in het opzetten van activiteiten voor het goede doel, zoals
muziekavonden met uiteraard lekker eten.
Jeroen, secretaris Stichting Anak Filipijnen

Verslag van het jaar 2017
Januari: Royale donatie door VBVB
Lot van Bemmel, allround marketing professional bij VBVB, een ICT bedrijf voor MKB in
Amsterdam, was zeer positief over het werk van Anak in de Filippijnen. Dit heeft het bedrijf
doen besluiten om een donatie van maar liefst €1.000 te schenken om kinderen in de
Filippijnen naar school te sturen. Hiermee hebben we maar liefst drie kinderen een opleiding
kunnen laten volgen in het afgelopen schooljaar!
Februari: Bezoek Jeroen en Kathlyn aan de Anak scholars
Afgelopen februari waren mijn vrouw Kathlyn en ik (secretaris van Anak) in Bacolod, voor
het eerst sinds 2014. Het is super om daar weer te zijn en ontwikkelingen te zien. Er wordt in
Bacolod ontzettend veel bijgebouwd (ze krijgen een nieuwe shopping mall en er waren al 2
grote) en er komen iedere keer restaurantjes bij. Maar de sloppen zijn er helaas ook nog...ik
zie dat niet minder worden (of schoner/netter). Ik heb gezien dat voor de aanleg van die mall
een sloppenwijk werd geruimd. De bewoners krijgen wel wat compensatie, maar natuurlijk
lang niet genoeg om alle kosten te dekken. Dus moeten ze op een andere plek (vaak aan de
rand van de stad) een nieuwe slopwoning bouwen. Het centrum wordt "fancier", de randen
rafeliger. De verschillen in het land lijken wel toe te nemen.
De scholars weer te zien is super. Natuurlijk was er een welkomstprogramma ingebouwd,
met presentaties (persoonlijke verhalen- heel knap hoe ze dat al kunnen, in goed Engels!),
zang en dans. Verhalen over grote (soms gebroken) families...maar ik vond de huidige
groep emotioneel heel sterk overkomen. Van de huidige groep studeren er dit jaar 3 af,
onder wie Stella May Francisco Sayco, die we 6 jaar in ons midden hebben gehad en
inmiddels een soort aanvoerder is voor de hele groep. Waarschijnlijk kan ze op termijn als
docent aan de klas op een middelbare school (ze moet dan eerst toelatingsexamen doen).
Ze heeft inmiddels ook al een bijbaan. De scholars zien elkaar 2 zaterdagen per maand op
het kantoor, maar het streven is om weer elke zaterdag een activiteit te hebben als
coaching, persoonlijke ontwikkeling en sollicitatietraining.

Er is een nieuwe desktop-pc voor Nona en VicVic (onze medewerkers) gekocht. Deze werkt
prima en zijn ook broodnodig voor al het werk wat ze doen. Van de huidige lichting laptops
zijn er nog 2 over, die een beetje redelijk snel werken. De rest is weggedaan, omdat ze
kapot zijn gegaan. Het waren al verouderde laptops en elektronica slijt ook harder in een
tropisch klimaat. We zitten dus, zoals al elders in deze nieuwsbrief aan de orde komt, te
springen om laptops. Het nieuwe kantoor is trouwens een grote verbetering ten opzichte van
het vorige: centraler gelegen, maar er dringt minder verkeerslawaai binnen en het is er ook
koeler. Het is al met al een plek waar je je beter kunt concentreren op huiswerk. Jeannine
zal later in april gaan om deze positieve ontwikkelingen kunnen delen en -het belangrijkstepersoonlijk te spreken met onze scholars.
Mei: de wereld is een dorp!
En deze Nederlandse scholieren wilden hun dorp weleens nader onderzoeken. Ze
schroomden niet om zich daarbij onder te laten dompelen in de Filipijnse samenleving. Ze
zijn geen luxepaardjes, want ze sliepen 2 weken bij Filipijnse gastgezinnen zonder airco en
zelfs in een sloppenwijk. Gezamenlijk haalden ze maar liefst €800 op voor onderwijs voor
kinderen uit Filipijnse sloppenwijken!

Juni: Art for Anak
Stichting Anak Filipijnen is een samenwerking aangegaan met de schilderes JVTotañes. Zij
komt oorspronkelijk uit Mindanao, maar woont al enige jaren in Nederland. Wij hebben haar
leren kennen tijdens de onafhankelijkheidspicknick van vorig jaar. Dit jaar kon ze daar zelf
niet aanwezig zijn en hebben wij onze kraam beschikbaar gesteld om haar schilderijen en
tekeningen tentoon te stellen voor de verkoop. Als tegenprestatie kwam een groot deel van
de opbrengst van de verkoop van haar kunstwerken ten goede aan ons
studiebeurzenproject.

De Filipijnse onafhankelijkheidsdag wordt jaarlijks ook in Nederland gevierd, met een groot
festival. Hier komen duizenden Nederlandse Filipino’s op af. Stichting Anak heeft van de
organisatie van deze “Kalayaan picknick” in Spaarnwoude een gratis kraam gekregen
(normaal €100).Naast de schilderijen van JVTotañes zijn in de kraam attributen verkocht,
zoals maskers, pixelhobby en kettingen. Al met al heeft deze dag €209 euro voor Anak
opgeleverd. Het was een leuke dag, en we hebben Anak goed op de kaart gezet bij de
Filipijnse gemeenschap in NL.

Juni: "We have two hands, one to help ourselves and one to help others"
Dat is het moto van onze vrijwilligers Adelina Dreyfus en Jacquelien Venema, die op een
regenachtige zaterdag in juni op de kofferbakmarkt in Apeldoorn allerlei spullen hebben
verkocht, waarvan de opbrengst naar Stichting Anak is gegaan! Dank jullie wel dames! Wij
krijgen energie van dit soort spontane acties! Het is maar een van de manieren om geld in te
zamelen, maar wel een hele leuke.

Juli: Claire Gabayoyo: geslaagd en dankbaar!
“I would like to thank those people who helped me to graduate. To my tita (tante, red) Arlene
Sanchez, who never gets tired to extend her helping hands to us, and to all my tita's & tito's
(ooms, red) to my cousins and manang's (oudere zussen, red). To my Anak-scholarship that
has been there to assist my needs in school. To my friends whom I've shared every
moments in my college life. To my mama and papa Armando Gabayoyo this is all for you
and of course to the giver of life and our only saviour Jesus Christ thank you. Thank you
Lord God !”

September: Anak loopt hard(er)
Stichting Anak was weer van de partij als te sponsoren goed doel tijdens de “van Dam tot
Damloop”, een hardloopfestijn van Amsterdam naar Zaandam. Hierbij een deel van de
sportievelingen die zich in het zweet liep om onderwijs voor kinderen uit Filipijnse
sloppenwijken mogelijk te maken. Om het goede voorbeeld te geven (maar natuurlijk ook
omdat het een erg leuk evenement is) liep een deel van het bestuur zelf mee !

Oktober: Wat een prestatie!
Een groot deel van onze scholieren heeft in oktober 2017 een certificaat behaald voor een
vaardigheidstraining, naast hun gebruikelijke studielast.
Ons bestuurslid in de Filipijnen, Kate Sison, heeft dit mogelijk gemaakt. Zij zag dat de
vereniging van verloskundigen en gynaecologen op Negros en een school waar veel van
onze scholieren studeren, budget beschikbaar stelden voor een serie workshops. Kate heeft
naar het oordeel van de initiatiefnemers het beste idee voor workshops ingestuurd en
daarom kwam het budget beschikbaar voor Stichting Anak! De workshops waren gericht op
vaardigheden voor levensonderhoud, gericht op vrouwen. Ze hebben onder andere geleerd
hoe je een bedrijfje op kunt zetten. Wij zijn heel blij dat we door deze onverwachte meevaller
onze scholieren extra bagage hebben kunnen meegeven!

November: Topdonatie
In november hebben we een donatie hebben ontvangen van maar liefst €5.000! De
donateurs wilden niet met naam en toenaam worden genoemd. Een eervolle
anonieme vermelding en uitspreken van onze grote dank is wel het minste wat we kunnen
doen. Van dit bedrag kunnen we voor ongeveer 12 kinderen een jaar onderwijs financieren!
December: Kerstmis
Kerstmis in de Filipijnen wordt intens gevierd en is veel meer een familiefeest dan in
Nederland. Traditiegetrouw gaat het kerstseizoen al 100 dagen voor 25 december van start.
Er wordt dus intens naartoe geleefd. Stichting Anak laat de kerst natuurlijk niet onopgemerkt

voorbij gaan. Elk jaar organiseert ons bestuur in Bacolod voor onze scholars op het Anakkantoor een feest met muziek en natuurlijk veel eten. Ze nemen ook flink wat mee naar huis
voor hun familie, zodat zij met Kerstmis iets extra’s hebben.

Financieel Jaarverslag 2017
Balans
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit een betaalrekening bij ING-bank en een
spaarrekening bij ASN-bank. Het eigen vermogen eind 2017 bedraagt € 8.959,92 (eind
2016: € 6.376,59). De stichting heeft geen leningen of andersoortig vreemd vermogen.
De balans per 31-12-2017 laat zien dat het eigen vermogen in 2017 weer aangesterkt is. In
2017 hebben wij een grotere donatie mogen ontvangen waardoor het donatieniveau hoger
uitviel dan verwacht. Het streven blijft op middellange termijn een buffer/ eigen vermogen te
creëren en te behouden ter grootte van eenmaal de totale jaardonaties.
Balans 2017 Anak Nederland
Balans per 01-01-2017

Balans per 31-12-2017

Activa:

Activa:

ING-rekening € 1.376,59

ING-rekening € 459,92

ASN-spaarrekening € 5.000,00

ASN-spaarrekening € 8.500,00

Passiva:

Passiva:

Eigen vermogen € 6.376,59

Eigen vermogen € 8.959,92

Staat van baten en lasten
Hieronder is de staat van baten en lasten over 2017 te zien. Er is in 2017 voor totaal €
15.809,08 aan donaties ontvangen (inclusief winst uit events). Dit ligt fors hoger dan het
niveau van het jaar daarvoor (2016: 10.747,04).
De totale kosten (o.a. bankkosten, kosten website, marketingacties etc.) € 571,42 (2016: €
744,81) die in Nederland gemaakt zijn blijven dit jaar wederom relatief laag in vergelijking tot
andere goede doelen. Dit ook omdat we geen salarissen of vergoedingen uitkeren.
In 2017 is € 12.700,00 (in 2014 € 15.379,00) 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 2017 hebben we €
2.583,33 aan het eigen vermogen toegevoegd (in 2016 onttrekking van € 5.265,56).

Staat van baten en lasten 2017 Anak (Nederland)
Lasten

Baten

Verstrekt aan ANAK Negros € 12.700,00

Donaties € 15.809,08 (inclusief
winst uit evenementen)

Kosten kantoor NL (incl. bankkosten) € 571,42
Toegevoegd aan banksaldi € 2.583,33

Ontvangen rente op spaarrekening
€ 45,67

Totaal lasten: € 15.854,75

Totaal baten: € 15.854,75

Zoals vermeld in eerdere jaarverslagen, is in 2007 op de Filippijnen onze zusterorganisatie
Stichting Anak Negros Inc. opgericht. Dit is 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 2017 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 jaarkoers
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 2017: 56,973 PHP
(2016: 52,556 PHP per euro) van De Nederlandsche Bank gebruikt.

Staat van baten en lasten 2017 Anak Negros Inc. (pesos omgerekend in euro’s)
Lasten

Baten

Studiebeurzen € 6.241,03

Ontvangen donaties vanuit
Nederland/ alternatieve geldstromen
€ 13.629,15

Overig (onder meer christmas party) € 1.510,74
Salariskosten € 2.767,28
Organisatie- en uitvoeringskosten € 1.088,31

Huisvestingskosten € 1.978,67
Toegevoegd aan banksaldi Filip. rekening € 43,12

Totaal € 13.629,15

Totaal € 13.629,15

De koers van de van de Filipijnse peso (PHP) is in 2017 gedaald ten opzichte van de euro
(56,973 PHP per EUR) ten opzichte van 2015 (52,556 PHP per EUR). Hierdoor was de
koopkracht per gedoneerde euro in 2017 gemiddeld hoger dan in 2016.
De salariskosten 2017 (in peso’s) liggen grofweg op hetzelfde niveau als in 2016.
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. 2016), daar wij in 2016 een kleiner
deel van het pand zijn gaan huren.

Tot Slot
In 2017 hebben wij het eigen vermogen kunnen aansterken doordat wij een onverwachte
grote donaties hebben mogen ontvangen. Het blijft een grote opgave ieder jaar de donaties
op peil te houden, toch slagen wij er al meer dan vijftien jaar lang in meerdere (straat-)
kinderen te voorzien van een opleiding en een perspectief. Een feit waar we trots op kunnen
zijn.
Wij zien het jaar 2018 met vertrouwen tegemoet, de ontvangsten en uitgaven zijn beter in
lijn. Met enthousiasme en overtuiging gaan we verder !
Dit is het officiële jaarverslag 2017 van Stichting Anak, vastgesteld in de
bestuursvergadering van 30 juni 2018 te Amsterdam.

