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Inleiding 
 
 
Het delen van succesverhalen is essentieel voor een goede doelen stichting. De particuliere 
sponsors zijn de kurk waar onze kleine stichting op drijft. Er is echter keus uit een steeds 
groter scala aan goede doelen en voor loyaliteit moeten we ons inzetten. Wat Anak identiteit 
geeft zijn de persoonlijke verhalen van onze scholieren en nieuwsberichten van oud-Anak-
scholieren.  
 
Stichting Anak is goed te vergelijken met een lange afstandsloper die niet verzuurt, maar 
juist een tandje bij zet. De finish is onbekend, nog niet in zicht in ieder geval. Daarvoor 
zijn de armoede en inkomensongelijkheid in de Filipijnen nog veel te groot. Maar 
terugkijkend op 2018 ben ik blij om te kunnen vaststellen dat we de neergaande trend qua 
sponsorgelden hebben kunnen ombuigen. We vinden het een fantastische ontwikkeling dat 
we zulke trouwe donateurs hebben en tegelijkertijd nieuwe mensen voor ons werk weten te 
winnen. Alles om de cirkel van armoede te doorbreken door goed onderwijs mogelijk te 
maken voor kinderen uit gezinnen voor wie dit zonder onze hulp (net) een brug te ver is.   
 
Op 3 augustus 2017 tekende president Rodrigo Duterte een nieuw wetsvoorstel waarmee 
het schoolgeld en collegegeld voor hogescholen en universiteiten die onder toezicht staan 
van de staat, voortaan van overheidswege volledig worden gesubsidieerd. Het gaat om bijna 
200 onderwijsinstellingen. Dit voorstel is met ingang van schooljaar 2018 in werking 
getreden.  
Hieronder vallen ook enkele (dus niet alle!) van de scholen waar onze scholieren onderwijs 
volgen, zoals Carlos Hilado Memorial State College in Talisay (CHMSC) en Technological 
University of the Philippines (TUP). Voor de armsten is aanvullende subsidie mogelijk.  
 
Het is een fantastische ontwikkeling dat de Filipijnse regering het belang van onderwijs laat 
doorklinken in hun beleid en met deze maatregel een meer gelijk speelveld creëert voor het 
volgen van goed onderwijs.    
 
Dat laat onverlet dat er voor het deel van de bevolking dat genoodzaakt is om in 
sloppenwijken te wonen nog altijd onoverbrugbare bijkomende kosten zijn, waardoor ouders 
ervoor zullen kiezen om hun kind aan het werk te zetten in plaats van naar school te sturen. 
Daarom betalen wij voor de leerlingen die onder de nieuwe regelgeving vallen de 
bijkomende kosten voor uniformen, vervoer van huis naar school en de kosten voor 
(verplichte) workshops en excursies. De andere ingrediënten voor succes zijn inzet, 
vastberadenheid en ambitie. Deze komen van de scholieren zelf, en zijn in ruime mate 
aanwezig. 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 
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Januari 
 
In het weekend geeft bevlogen artiest Edmund teken, schilder en boetseerles aan kinderen 
in de sloppenwijk Banago. Dit doet hij al jaren op een bovenverdieping, en heeft hiervoor 
een stichting opgezet onder de naam Binhi. Binhi betekent ‘zaadje’ in Hilligaynon, de taal die 
in Bacolod gesproken wordt. Het planten van het zaadje van zelfontwikkeling door middel 
van artistieke expressie. Wij ontmoetten Edmund jaren geleden tijdens het bezoek aan onze 
scholars in de wijk en hebben dit initatief omarmd, omdat we zagen hoeveel plezier het de 
kinderen schonk, en afleiding uit hun armoedige leefomstandigheden. Nog steeds 
ondersteunen wij Binhi financieel, zodat ze materialen kunnen kopen en ze af en toe even 
de stad uit kunnen voor een kunstproject in de natuur. Ook nemen we Binhi altijd op als 
onderdeel van het programma voor reizen van onze sponsors.    
  

 
 
 
Februari 
 
Een succesverhaal van een oud scholar: Legeon Lara heeft zijn vakdiploma voor civiel 
ingenieur behaald en heeft ook al werk bij een van de grootste bouwbedrijven van Cebu 
City, een eiland verderop. 
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April 
 
Eind april maakten vijf scholieren van het Amsterdamse Vossius Gymnasium zich op voor 
een onvergetelijke ervaring. Even voorstellen: Boris Valk, Emma Linkwitz, Tessa van der 
Klugt, Hugo Edmonds en Sara Wormhoudt. Ze zijn gaan naar Bacolod gereisd en min of 
meer in de huid van onze Anak-scholars gekropen. Aangestoken door de verhalen van hun 
drie voorgangers in 2017 en zeker ook door onze voorzitter en hun docent aardrijkskunde, 
Jeannine, durfden deze jonge mensen het aan om een reis te maken waarbij ze het 
predicaat toerist zijn ontstegen. Deze reis is overigens op eigen kosten, maar Jeannine en 
haar collega-docent zijn meegegaan om alles in goede banen te leiden. De scholieren zijn 
uit hun comfort zone gehaald. Ze hebben bijvoorbeeld overnacht bij gastgezinnen, maar ook 
bij de familie van Anak-scholars, in een sloppenwijk. Ook draaiden ze mee in hun klassen. 
Een excursie door de ongerepte natuur van het eiland Negros, waar Bacolod op ligt, mocht 
natuurlijk niet ontbreken. Deze vijf avonturiers hebben ons een hele goede dienst bewezen 
door een kerstconcert op hun school te organiseren voor Anak. Dat bracht 900 euro op!. 
 
Een ervaring die ze bewust heeft gemaakt van de levensomstandigheden in de Filippijnen 
en van het bevoorrechte leven in een rijk land. Die nieuwe vriendschappen heeft gesmeed.  

 
 
 

 
 
 
Mei 
 
Vossius-leerlingen doen spelletjes met de armste leerlingen van Banago Elementary school. 
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De zusterbesturen verenigd! Tijdens een bestuursvergadering in Bacolod worden de laatste 
ontwikkelingen besproken en de lijnen voor het aankomend jaar uitgezet.  
 

 
V.l.n.r. Dioscoro Maranon, Spunky Hofileňa, Kate Jison, Sally Mae Hojilla, Jeannine 
Laurens, Leilani Dusaban en Lindy Arroyo.  
 
Juni 
 
De Filippijnse ambassade in Den Haag houdt een receptie ter gelegenheid van een aantal 
belangrijke data: de 120ste Filippijnse onafhankelijkheidsdag op 12 juni, waarin de 
onafhankelijkheid van de Spanjaarden wordt herdacht. En op 19 juni is het de 157ste 
geboortedag van de nationale held van de Filipijnen: schrijver, dokter en 
onafhankelijkheidsvoorvechter José Rizal. Ieder jaar wordt Stichting Anak Filippijnen 
uitgenodigd als erkenning voor onze bijdrage aan het terugdringen van armoede in de 
Filippijnen door het bekostigen van onderwijs voor de armsten. 
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V.l.n.r. Kathlyn Criste-Bezema, Jeroen Bezema,  ambassadeur J. Ledda, Jeannine Laurens 
en Roel Rink (docent aan het Vossius Gymnasium) 
 
 
Juli 
 
Deze maand een groep leerlingen van Calandlyceum in Amsterdam ons project in de 
Filippijnen! Bedankt Ron Borst en leerlingen! 
 

 
 
 
September 
 
2018 was het jaar met de heetste zomer en de natste Dam-tot-Damloop!  Het regende 
gedurende vrijwel de hele dag bij sterk ondermaatse temperaturen. Ruim 30 sportievelingen 
met een startbewijs van Anak lieten zich er echter niet door weerhouden. De sfeer was ook 
weer als vanouds. Verschillende deelnemers hebben nog extra fondsen geworven, in totaal 
voor rond de €700.    
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Hartelijk bedankt hardlopers en donateurs voor jullie donaties via PIFworld, lieve woorden en 
alle steun!  
 
Oktober 
 
Deze maand werden we in het zonnetje gezet met een donatie van €1.000 van mw. K. van 
Leeuwen! 
Heel hartelijk bedankt!  
 
We zijn bijzonder trots op onze oud scholar Joemar Vinas. Hij is cum laude afgestudeerd in 
accountancy aan Colegio San Augustin in Bacolod. En hij heeft recentelijk ook nog zijn 
vakdiploma gehaald! Puik werk! 
 
 

 
 
 
November 
 
“In times of trouble, believe me there's someone who's looking after you. When you think 
that no one's appreciating you, think again, there are people who keeps working for you, 
who never gets tired of extending their help for you to reach your goal. You are being 
appreciated, you are being accepted, and you are being loved”.  Het motto van onze alumni 
scholars. Zij hebben inmiddels drukke levens, wonen net allemaal meer in de buurt, maar 
vinden desondanks nog altijd tijd om terug te geven. Zij organiseerden in november een 
inspiratiedag voor de huidige scholieren, buiten de stad, op een mooie plek in de bergen. 
Dat geeft nog maar weer eens aan dat er sprake is van een hechte Anak community; een 
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groep die iets voor elkaar over heeft en hun ervaringen doorgeeft aan de jongere lichtingen, 
zodat zij op hun beurt geïnspireerd raken en blijven.   
  

“Scholars, we are all here for you. Stichting Anak Negros will always be here for you” 

.  

 

 
 
 
Wij ontvingen in november een donatie van Baktotaal Bouwhuis B.V. van €1.500! 
Fantastisch, hiermee kunnen we ongeveer 5 scholieren een jaar onderwijs laten volgen. 
Dank jullie wel! 
 
 
December 

Alweer een mijlpaal voor een viertal van onze scholars. Zij hebben recentelijk hun board 
examenvoor onderwijzer of docent gehaald. Het zijn:  
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Claire Gabayoyo - Bachelor of Science in Elementary Education 
 

Khia Jane Santillan – Bachelor of Science in Elementary 
Education 

 
Stella Mae Sayco – Bachelor of Science in Secondary Education 

JeneRose Martinico – TED 
Education 
 

Zij geven als docent de fakkel van inspiratie door! 
 
 
Zoals ieder jaar wordt er vlak voor Kerstmis een gezellig samenzijn georganiseerd, waarin er 
ook ruimte is voor reflectie op het afgelopen jaar. De scholars krijgen na afloop een goed 
gevulde emmer mee naar huis met lekkernijen om in familiekring van te genieten. Eindelijk 
even wat luxe!  
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Financieel Jaarverslag 2018 

Balans 

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit een betaalrekening bij ING-bank en een 
spaarrekening bij ASN-bank. Het eigen vermogen eind 2018 bedraagt € 11.028,44 (eind 
2017: € 8.959,92). De stichting heeft geen leningen of andersoortig vreemd vermogen. 

De balans per 31-12-2018 laat zien dat het eigen vermogen in 2018 weer aangesterkt is. In 
2018 hebben wij de budgetten richting Filippijnen enigszins verlaagd, zodoende ontstond er 
een betere balans tussen inkomsten en uitgaven. Het streven blijft op middellange termijn 
een buffer/ eigen vermogen te creëren en te behouden ter grootte van eenmaal de totale 
jaardonaties. 

Balans 2018 Anak Nederland 

Balans per 01-01-2018 

 

Activa: 

ING-rekening € 459,92  

ASN-spaarrekening € 8.500,00 

 

Passiva: 

Eigen vermogen € 8.959,92 

Balans per 31-12-2018 

 

Activa: 

ING-rekening € 1.528,44 

ASN-spaarrekening € 9.500,00 

 

Passiva: 

Eigen vermogen € 11.028,44 

 

Staat van baten en lasten  

Hieronder is de staat van baten en lasten over 2018 te zien. Er is in 2018 voor totaal € 
12.822,64 aan donaties ontvangen (inclusief winst uit events). Dit ligt lager dan het niveau 
van het jaar daarvoor (2017: € 15.809,08). In 2017 was een incidenteel grote particuliere 
donatie ontvangen. 

De totale kosten (o.a. bankkosten, kosten website, kosten advies etc.) € 924,12 (2017: € 
571,42) 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. Wel zijn 
de kosten in 2018 t.o.v. 2017 hoger door éénmalige kosten advies inzake online 
fondsenwerving. 

In 2018 is € 9.830,00 (in 2017 € 12.700,00) verstrekt aan Stichting Anak Negros Inc. op de 
Filippijnen. De uitvoering van alle activiteiten ter plekke vindt plaats door Anak Negros Inc. 
De kosten in 2018 zijn lager doordat wij de budgetten richting Filippijnen enigszins verlaagd 
hebben en doordat wij voordeel hebben gehad van de betere valutakoers. 

Omdat we meer ontvangsten dan uitgaven hebben gehad werd over 2018 hebben we € 
2.068,52 aan het eigen vermogen toegevoegd (in 2017 toevoeging van € 2.583,33). 
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Staat van baten en lasten 2018 Anak (Nederland) 

Lasten 

Verstrekt aan ANAK Negros € 9.830,00  

Kosten kantoor NL (incl. bankkosten) & ontvangen 
rente € 924,12 

Toegevoegd aan banksaldi € 2.068,52 

 

Totaal lasten: € 12.822,64 

 

Baten 

Donaties € 12.822,64 (inclusief 
winst uit evenementen) 

 

 

 

Totaal baten: € 12.822,64 

 

 

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 2018 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 2018: 62,210 PHP 
(2017: 56,973 PHP per euro) van De Nederlandsche Bank gebruikt.  

 

Staat van baten en lasten 2018 Anak Negros Inc. (pesos omgerekend in euro’s) 

Lasten 

Studiebeurzen € 3.409,87 

Overig (onder meer Christmas party) € 657,95 

Salariskosten € 2.795,43 

Baten 

Ontvangen donaties vanuit 
Nederland/ alternatieve geldstromen 
€ 10.311,46 
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Organisatie- en uitvoeringskosten € 1.121,01 

Huisvestingskosten € 1.557,93 

Toegevoegd aan banksaldi Filip. rekening € 769,27 

 

Totaal € 10.311,46 

 

 

 

 

 

Totaal € 10.311,46 

 

 

De koers van de van de Filipijnse peso (PHP) is in 2018 gedaald ten opzichte van de euro. 
Hierdoor was de koopkracht per gedoneerde euro in 2018 gemiddeld hoger dan in 2017. 

Het bedrag uitgegeven aan studiebeurzen is gedaald t.o.v. 2017 omdat nu een deel van de 
studiekosten wordt vergoed door de overheid. 

De salariskosten 2018 (in peso’s) liggen grofweg op hetzelfde niveau als in 2017. 

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. 2017), daar wij in 2017 een kleiner 
deel van het pand zijn gaan huren. 

 

Tot Slot 

In 2018 hebben wij het eigen vermogen wederom kunnen aansterken doordat wij de 
budgetten voor de Filippijnen hebben verlaagd, dit om een betere balans te hebben tussen 
inkomsten en uitgaven. Daarnaast hebben wil voordeel gehad van de betere wisselkoers, 
waardoor wij per uitgeven euro meer koopkracht in Filipijnse peso’s hebben gehad.  

Het blijft ieder jaar een grote opgave 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 wederom trots op kunnen zijn. 

Wij zien het jaar 2019 met vertrouwen tegemoet, de ontvangsten en uitgaven zijn beter in 
lijn. Met enthousiasme en overtuiging gaan we verder ! 

Dit is het officiële jaarverslag 2018 van Stichting Anak, vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 11 mei 2019 te Amsterdam. 


