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1. Inleiding
Stichting Cœur d’Afrique is officieel opgericht op 29 december 2016. Vanwege persoonlijke
omstandigheden is in april 2017 één van de geregistreerde bestuursleden vervangen door een nieuw
bestuurslid.
Voorafgaand aan het vaststellen van de akte van oprichting is er een beleidsplan voor het jaar 2017
geschreven. Naast het uitleggen van de missie en visie van de stichting worden in dit beleidsplan ook
de doelstellingen voor 2017 omschreven. In dit jaarverslag zal teruggekeken worden op deze
doelstellingen en uitgelegd worden in hoeverre deze doelstellingen wel of niet behaald zijn. De
indeling van dit jaarverslag volgt dan ook de doelstellingen:
❖ In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de het samenwerkingsverband dat Stichting Cœur d’Afrique
zou aangaan met een lokale organisatie in Burundi die een missie en visie heeft die in lijn is
met de missie en visie van Stichting Cœur d’Afrique;
❖ Hoofdstuk 3 gaat over de doelstelling om een projectplan te ontwikkelen dat bijdraagt aan
een waardiger bestaan voor kinderen en jongeren die op straat leven, en om voor hen de
toegang tot onderwijs te verbeteren;
❖ Hoofdstuk 4 gaat in op de fondsenwervingsactiviteiten die in 2017 hebben plaatsgevonden;
❖ In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd wat het afgelopen jaar gerealiseerd is om Stichting Cœur
d’Afrique bekend te maken in Nederland.
❖ In hoofdstuk 6 staat een conclusie en enkele aanbevelingen voor het jaar 2018.
Het financiële jaarverslag is te vinden in Annex I van dit jaarverslag.
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2. Samenwerking met een lokale organisatie in Burundi
▪

▪

▪

▪

Al in 2016 is er een inventarisatie gemaakt van bestaande lokale organisaties en geanalyseerd
wat hun missie, visie en doelstellingen zijn. Ook is er geprobeerd te achterhalen wat de
betrouwbaarheid van deze organisaties is. Op basis van die inventarisatie is er ook al in 2016
contact geweest met de organisatie ‘Bon Geste’, maar dit heeft toen nog niet in concrete
verdere stappen geresulteerd.
Begin 2017 is Alexandra in contact gekomen met Marieke van der Leeden van Stichting Shout
for Joy die op dat moment al ruim acht jaar in Burundi woonde en die vergelijkbare
projectplannen aan het ontwikkelen was. Alexandra en Marieke hebben vanaf dat moment
verschillende keren samen vergaderd en elkaars plannen gedeeld. In overleg met de andere
bestuursleden van Stichting Cœur d’Afrique in Nederland is er besloten om de samenwerking
met Stichting Shout for Joy aan te gaan.
De projectplannen die ontwikkeld zijn:
o Stichting Shout for Joy, in samenwerking met de kerk Christian Life Ministries (CLM)
Bujumbura, zijn het project Embrace gestart. Er is een projectteam van voornamelijk
Burudezen gevormd die meedenkt en zich praktisch inzet voor de uitvoering van het
project;
o In september 2017 konden daardoor 16 kinderen, die veelal op straat leefden, naar
school. Verder hebben deze kinderen ook op elke schooldag een maaltijd gekregen
als motivatie om naar school te gaan en daar te blijven;
o Daarnaast zijn er twee ‘kids events’ georganiseerd waarbij de kinderen extra
bemoedigd worden om hun best te blijven doen op school en niet terug te gaan naar
de straat;
o Er is ook een zoektocht gestart naar een geschikte locatie om de kinderen na
schooltijd te kunnen verwelkomen voor huiswerkbegeleiding, een maaltijd, en
vaardigheidstrainingen. Eind december is hiervoor een huis gevonden in de wijk
Buterere, waar de meeste kinderen naar school gaan. Het huur contract voor dit huis
is begin januari 2018 getekend.
Er is in 2017 pas eind december een eerste directe financiële ondersteuning van Stichting
Cœur d’Afrique voor het project Embrace geweest, omdat het eerst nodig was om de stichting
‘op de kaart’ te zetten, fondsen te werven, en een enigszins stabiele inkomstenstroom te
hebben. Dit was eind december het geval toen er ook een huis voor het project was gevonden.
Daar is de financiële steun van Stichting Cœur d’Afrique aan het project begonnen.
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3. Het ontwikkelen van een projectplan
Voor het ondersteunen van kinderen in de basisschoolleeftijd om (weer terug) naar school te gaan,
zijn slechts de globale ideeën op papier gezet door Stichting Cœur d’Afrique. Nadat de samenwerking
met Stichting Shout for Joy van de grond kwam, is er verder gebouwd op het plan voor het project
Embrace dat door Stichting Shout for Joy in samenwerking met CLM is opgezet. Stichting Cœur
d’Afrique is vervolgens een onderdeel van dit project financieel gaan steunen.
Er is een projectplan geschreven voor het opzetten voor een vakopleiding voor jongeren die niet of
nauwelijks naar school hebben kunnen gaan. De uitvoering van dit projectplan is, zoals in het
beleidsplan 2017 beschreven, een lange termijn doelstelling. Het was voorzien om dit plan in 2017 te
ontwikkelen en om de mogelijkheden voor de daadwerkelijke uitvoering later verder te onderzoeken.

4. Fondsenwerven voor het projectplan
Vanwege enige administratieve ‘rompslomp’ heeft het tot halverwege het jaar 2017 geduurd voordat
de stichting haar eigen rekeningnummer had geopend. Daarnaast waren de projectplannen zich nog
in de ontwikkelfase, wat fondsenwerving tot die tijd niet erg haalbaar maakte. Vanaf augustus is dit
wel van de grond gekomen met het ontwikkelen van flyers, het aanschrijven van de kerkenraad van
de Nederlands Hervormde PKN gemeente in Lexmond, en een kraam op de rommelmarkt van
Lexmond.
Verder is geprobeerd de ANBI1-status te verkrijgen. Dit proces heeft ook vrij lang geduurd en
uiteindelijk bleek het nodig om een wijziging in de statuten aan te brengen over de regeling bij
opheffing van de stichting, namelijk dat overgebleven fondsen naar een andere ANBI met
overeenkomstige visie en missie zou gaan. Deze statutenwijziging is in januari 2018 gerealiseerd en
kort daarna werd Stichting Cœur d’Afrique aangemerkt als ANBI. Deze ANBI status is geldig met
terugwerkende kracht, dat wil zeggen: vanaf de oprichting.
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Algemeen Nut Beogende Instelling
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5. Bekendmaken van Stichting Cœur d’Afrique in Nederland
De verschillende stappen die in 2017 gezet zijn om Stichting Cœur d’Afrique bekend te maken in
Nederland zijn:
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Het opzetten van een website
(www.coeurdafrique.nl) en het ontwerpen
van een logo2;
In augustus is er een flyer gemaakt en
gedrukt;
Een kraam op de jaarlijkse rommelmarkt van
Lexmond op de laatste zaterdag van augustus.
De kerkenraad van de Nederlands Hervormde
PKN gemeente in Lexmond is aangeschreven;
In augustus is er een interview geweest voor
De kraam op de rommelmarkt met de
de regionale krant De Molenkruier over de
penningmeester en de winnares van de verloting
werkzaamheden van Alexandra in Burundi en
in het bijzonder over Stichting Cœur d’Afrique. Het artikel is in september in de krant
geplaatst;
In oktober is er een nieuwsbrief rondgestuurd aan familie, vrienden en kennissen.

6. Conclusie en aanbevelingen
Het eerste actieve jaar van Stichting Cœur d’Afrique stond in het teken van alles ‘op de rit’ krijgen. Dat
is gelukt en de primaire doelstellingen voor 2017 zijn daarmee behaald.
Het is voor 2018 zaak om ‘door te pakken’, met enkele belangrijke aanbevelingen/aanmoedigingen:
➢ Het uitbreiden van een educatief programma voor de Embrace kids;
➢ Het stimuleren van een stabiele (thuis)basis voor de kinderen van het Embrace project door
inkomen genererende activiteiten voor de moeders te ontwikkelen;
➢ Het praktisch en concreet onderzoeken van mogelijkheden om een vakopleiding voor
jongeren te beginnen, o.a. of er een andere betrouwbare lokale organisatie is om dit mee uit
te voeren;
➢ Zorgen dat Stichting Cœur d’Afrique onder de aandacht blijft en ook grotere fondsen proberen
te werven door het aanschrijven van bedrijven en het onderzoeken van andere
fondsenwerfmogelijkheden.

2

Met grote dank aan Bart & Jacoline van der Sluijs
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Annex I Financieel jaarverslag
Saldo 01-01-2017
31-12-2017
Inkomsten:
Maandelijkse donatie:

Eenmalig of per jaar

0,00
1759,52

7x 100,00
2x 50,00
3x 30,00
3x 12,50
9x 10,00

10,00
50,00
25,00
40,00
30,00
15,00
------170,00

700,00
100,00
90,00
37,50
90,00
--------1017,50

1017,50

25,00
25,00
25,00
100,00
100,00
100,00
-------375,00

545,00

Gift diaconie
Opbrengst kraam rommelmarkt
Totale inkomsten

Uitgaven:
Bankkosten:

Project Embrace

1x 8,55
1x 14,55
4x 16.05

8,55
14,55
64,20
------87,30

2x 196,34

392,68
-------479,98
Totale uitgave
Saldo 31-12-2018

500,00
177,00
--------2239,50

479,98
---------1759,52
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Niet in rekening gebracht en betaald door bestuursleden en/of fam. Van der Sluijs:
- Website;
- Notariskosten;
- Kraamhuur;
- Drukwerk.
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