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Inleiding 
 
We kunnen terugkijken op een buitengewoon jaar, het coronajaar. Een jaar voor velen om 
snel te vergeten, maar voor Anak ook onvergetelijk.  
 
Onze scholars hebben, ondanks een maandenlange quarantaine in 
moeilijke omstandigheden, hun opleiding kunnen voortzetten.  

Buitengewoon waren ook de donaties van onze sponsors en de inspanningen en 
betrokkenheid van onze  zusterstichting in Bacolod.  
 

Dankzij onze donateurs kunnen onze scholars nu online onderwijs volgen en vooruit blijven 
kijken.  

Het was ook een jaar van teleurstellingen, onder andere het niet door kunnen gaan van 
onze twee exposure trips.  

Maar we kijken optimistisch naar de toekomst, met veel plannen voor 2021 en verder.  
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Dankzij donaties en acties zoals die van Berend Pentinga kan Stichting Anak pocket wifi's 
voor onze scholars kopen. Een pocket wifi zorgt voor wifi ontvangst in de sloppenwijken, 
essentieel als je online lessen moet volgen.  

Voor Leah, student aan Technical University of the Philippines maakt dat een groot verschil.  

 
Januari 
 
Dit jaar hebben we besloten om voor onze scholars vrijwilligersactiviteiten op locaties buiten 
het Anak-kantoor te organiseren. Een van deze locaties was een buurt waar een van onze 
scholars woont. De scholars hebben aan de kinderen daar les gegeven in Engels en 
rekenen, mondeling uitdrukken van gedachten en spelletjes voor de kleinsten. 
 
Deze activiteiten blijken een positief effect op de kinderen te hebben. Ze hebben plezier en 
ontwikkelen tegelijkertijd waarin ze goed zijn en ze worden actiever. Tegelijkertijd hebben de 
scholars plezier in het lesgeven en worden zo ook aangemoedigd om andere activiteiten 
voor de kinderen te organiseren. De eerste gemeenschap die we uitkozen was in Banago 
(de grootste sloppenwijk van Bacolod). Kinderen tussen de 7 en 11 jaar oud zijn uitgenodigd 
om mee te doen. 
 
Het jaar begon goed met enkele grote donaties. Zo hebben scholieren van het Vossius 
gymnasium in Amsterdam €10.000 bij elkaar gelopen met een sponsorloop, kregen we 
€1.500 van Bouwhuis Baktotaal BV. Hartverwarmend en fantastisch!  
 
  
Februari-Maart 
 
Sinds 29 maart zijn de Filippijnen in lockdown. Dit betekent dat er geen verbindingen zijn 
tussen de eilanden. Er gaan geen vluchten en ferries. De mensen moeten thuis blijven, ze 
noemen het Enhanced Community quarantaine en de scholen zijn gesloten. 
 
Dit betekent voor vele gezinnen en ook voor de families van onze scholars geen inkomen. 
Velen van hen werken in de informele sector of hebben niet een vaste baan. Vaak verkopen 
ze eten op straat of werken ze als monteur op afroep basis, fiets-en taxi chauffeurs, 
huishoudelijke hulpen etc. Grote reserves hebben deze mensen niet en als ze een maand 
niet kunnen werken betekent dit in de praktijk geen eten.  
 
Ziek worden in de Filippijnen is voor de arme mensen echt heel moeilijk. Ze hebben geen 
verzekering en er zijn geen beschermende kleding en mondkapjes beschikbaar. Het 
medische personeel in de Filippijnen is niet goed beschermd, laat staan dat de mensen in de 
sloppenwijken zich goed kunnen beschermen.  
 
Onze mensen in Bacolod hebben gelukkig snel gehandeld en al in de tweede week van de 
quarantaine zakken met rijst uitgedeeld aan de families van onze scholars. Inmiddels is er 
een tweede voedselactie geweest en werd er niet alleen rijst, maar ook ingeblikt eten 
uitgedeeld. Deze actie zullen we blijven voortzetten zolang het nodig is. Ook de overheid 
probeert de armsten te helpen door ze tegemoet te komen met kleine geld bedragen.  
 
Op deze manier proberen wij de mensen in de Filippijnen te helpen om de crisis door te 
komen. 
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April 
 

Helaas kunnen de geplande reizen naar de Filippijnen van het Vossius uit Amsterdam en de 
WISS uit Shanghai niet doorgaan. Deze zijn uitgesteld tot volgend jaar.  Ondanks deze 
teleurstelling blijven zij zich inzetten voor Anak. Zo ontvingen wij van WISS een prachtige 
donatie van €390.  

 
Mei- Juni 
 

 
 
 
Juli-Augustus-September 
 
Zoals in vele landen ontregelt COVID-19 ook het dagelijkse leven op de Filippijnen. 
Momenteel is het een van de meest getroffen landen in Zuid-Oost Azië. het vliegverkeer 
tussen de hoofdstad en de andere eilanden is moeizaam en veel vluchten worden steeds 
gecancelled.  Een positief berichtje is dat de scholen per 1 september weer zijn begonnen. 
Helaas niet met fysieke lessen, maar online. Het schooljaar begint normaliter op 1 juni in de 
Filippijnen, maar vanwege COVID-19 is de start van het schooljaar verschoven naar 
september. De Filippijnse president wil reguliere klassen pas laten starten als er een vaccin 
is gevonden. 
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Oktober 
 
Het is een spannende en onzekere tijd. In de stad Bacolod waar Stichting Anak actief is, 
piekt het aantal COVID-19 besmettingen deze maand. De maatregelen zijn ingrijpend. 
Boven de 21 jaar mag je vrij bewegen, maar als je jonger bent moet je thuisblijven. Sinds 
eind maart gaan de kinderen in de Filippijnen niet naar school. . 
 
Dankzij donaties en acties hebben we pocket wifi's voor onze scholars kopen. Een pocket 
wifi zorgt voor wifi ontvangst in de sloppenwijken, essentieel als je online lessen moet 
volgen. 
 
Wij ontvingen een donatie van €1.000 van een donateur die anoniem wil blijven. Ontzettend 
bedankt! 
 
November-December 
 
Inmiddels hebben we in Bacolod ook laptops en tablets kunnen kopen en in bruikleen 
gegeven aan onze scholars. Samen met de al eerder aangeschafte "pocket wifi", kunnen zij 
in tijden van lockdown online onderwijs volgen, zodat ze zo weinig mogelijk achterop raken. 
Want klassikaal onderwijs is nu nog steeds niet mogelijk. Ook als de lockdown is opgeheven 
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voorzien de laptops en tablets nog steeds in een grote behoefte. Stichting Anak Filipijnen is 
blij dit verschil te kunnen maken! Met dank aan onze donateurs! 
 
De online veiling van het Vossius Gymnasium in Amsterdam, de school die Stichting Anak 
als hun vaste goede doel heeft omarmd, heeft een prachtig resultaat opgeleverd! De 
opbrengst bedraagt €4.000! Fantastisch om te zien hoe de docenten en scholieren van het 
Vossius zich inspannen voor Anak en dus voor goed onderwijs voor hun evenknieën uit de 
sloppenwijken van Bacolod. We willen iedereen enorm bedanken en noemen in het 
bijzonder Chris van Dijk, Ingrid van Lindert, Jessica Servaas en Ellen Harbers. 
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Financieel Jaarverslag 2020 

Balans 

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit een betaalrekening bij ING-bank en een 
spaarrekening bij ASN-bank. Het eigen vermogen eind 2020 bedraagt € 15.933,25 (eind 
2019: € 9.115,55). De stichting heeft geen leningen of andersoortig vreemd vermogen. 

De balans per 31-12-2020 laat zien dat het eigen vermogen in 2020 flink toegenomen is. Het 
streven blijft op middellange termijn een buffer/ eigen vermogen te creëren en te behouden 
ter grootte van ongeveer eenmaal de totale jaardonaties. 

 

Balans 2020 Stichting Anak (Nederland) 

Balans per 01-01-2020 

 

Activa: 

ING-rekening € 1.115,55 

ASN-spaarrekening € 8.000,00 

 

Passiva: 

Eigen vermogen € 9.115,55 

Balans per 31-12-2020 

 

Activa: 

ING-rekening € 6.933,25 

ASN-spaarrekening € 9.000,00 

 

Passiva: 

Eigen vermogen € 15.933,25 

 

Staat van baten en lasten  

Hieronder is de staat van baten en lasten over 2020 te zien. Er is in 2020 voor totaal € 
25.150,32 aan donaties ontvangen (inclusief € 15.193,77 winst uit events). Dit ligt fors hoger 
dan het niveau van het jaar daarvoor (2019: € 11.248,19).  

De totale kosten (o.a. bankkosten, kosten website, etc.) € 589,62 (2018: € 766,08) 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 2020 is € 17.743,00 (in 2018 € 12.395,00) verstrekt aan Stichting Anak Negros Inc. op de 
Filippijnen. Het bedrag in 2020 is relatief hoger doordat er diverse IT-middelen zijn 
aangeschaft. Dit zodat de studenten tijdens de ‘lockdown’ op de Filippijen vanuit huis hun 
lessen kunnen blijven volgen. De IT-middelen blijven in beginsel eigendom van de 
(Filippijnse) stichting. 

 

Omdat we meer inkomsten dan uitgaven hebben gehad werd over 2020 € 6.817,70 
toegevoegd aan het eigen vermogen (in 2019 onttrekking van € 1.912,89). 
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Staat van baten en lasten 2020 Stichting Anak (Nederland) 

Lasten 

Verstrekt aan ANAK Negros € 17.743,00 

Kosten kantoor NL (incl. bankkosten) & ontvangen 
rente € 589,62 

Toegevoegd aan banksaldi € 6.817,70 

 

Totaal lasten: € 25.150,32 

 

Baten 

Donaties € 25.150,32 (inclusief winst uit 
evenementen en reizen) 

 

 

 

Totaal baten: € 25.150,32 

 

 

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 Stichting 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 2020 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 2020: 56,615 PHP 
(2019: 57,993 PHP per euro) van DNB gebruikt.  
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Staat van baten en lasten 2020 Anak Negros Inc. (pesos omgerekend in euro’s) 

Lasten 

Studiebeurzen € 3.681,70 

Salariskosten € 2.959,61 

Organisatie- en uitvoeringskosten € 
885,20 

Huisvestingskosten € 1.396,27 

Overig (o.m.Christmas party) € 484,55 

Overig/ verstrekte IT-middelen € 7.070,64 

 

Toegevoegd aan banksaldi Filip. rekening 
€ 1.344,31 

 

Totaal lasten € 17.829,29 

Baten 

Ontvangen gelden vanuit Nederland inclusief 
budget aankoop IT middelen/ alternatieve 
geldstromen € 17.829,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten € 17.829,29 

 

De koers van de van de Filipijnse peso (PHP) is in 2020 gestegen ten opzichte van de euro. 
Hierdoor was de koopkracht per gedoneerde euro in 2020 gemiddeld hoger dan in 2019. 

Het bedrag uitgegeven aan studiebeurzen is gedaald t.o.v. 2019 en eerdere jaren doordat 
de Filippijnse overheid vaker schoolgelden voor haar rekening neemt. 

De salariskosten 2020 liggen enigszins lager dan in 2019. 

De organisatie- en uitvoeringskosten bestaan onder meer uit: telefonie & internet, 
kantoorbenodigdheden en overige kosten. Deze kosten zijn licht lager dan in 2019. 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. 2019. Dit daar een kleiner gedeelte 
van het pand is gehuurd. 

De overige kosten liggen fors hoger in 2019 daar er uitgaven zijn geweest voor de aanschaf 
van IT middelen i.v.m. de Corona pandemie, hiervoor was dekking die is inbegrepen in de 
regel ‘ontvangen donaties vanuit Nederland inclusief budget aankoop IT middelen’.  

  

Tot Slot 

2020 stond internationaal in het teken van de Corona pandemie. De Filippijnen zijn flink 
getroffen en kenden ook zeer strikte ‘lock downs’. Vele ouders van onze scholieren verloren 
hun baan of hadden tijdelijk geen inkomsten. Voor velen waren ook geen 
compensatieregelingen vanuit de overheid beschikbaar. In overleg met het lokale bestuur 
hebben wij ook gezorgd voor voedselhulp aan leerlingen en hun ouders. 
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Zoals ook al in het jaarverslag over 2019 aangekondigd (en zoals hierboven te lezen) 
hebben wij ons eigen vermogen flink kunnen aansterken mede door enkele grote donaties. 
Hierdoor waren wij goed geborgd tegen stroppen als gevolg van de Corona-pandemie. 

Ondanks de voortdurende pandemie zien wij het jaar 2021 met vertrouwen tegemoet. Met 
enthousiasme en overtuiging gaan we verder ! 

Dit is het officiële jaarverslag 2020 van Stichting Anak, vastgesteld in de online 
bestuursvergadering van 27 juni 2021. 


