J A A R V E R S L A G
- 2 0 1 9 -

“Deel je brood
met wie honger lijdt”
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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Food for All over het jaar 2019, een jaar waarin
binnen onze stichting belangrijke stappen gezet zijn voor de continuering van de projecthulp
door FFA aan de allerarmsten in Ethiopië. Dit betrof met name het zoeken naar de
mogelijkheden van samenwerking met andere gelijkgerichte stichtingen, zoals reeds
aangegeven in het vorige jaarverslag over 2018.
Het boekjaar loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Bestuur
In 2019 bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd. Ook de vaste groep vrijwilligers verleende
weer hand- en spandiensten bij het organiseren van activiteiten, markten, verkoopkramen etc.
In 2019 voerde een delegatie van het bestuur meerdere malen overleg met twee andere
hulporganisaties teneinde tot een samenwerking te komen. Verderop in dit verslag wordt hier
nader op ingegaan. Naast regelmatig onderling contact via e-mail en/of skype vergaderde het
bestuur in november 2019. Door persoonlijke omstandigheden was het niet mogelijk om in 2019
de projecten in Ethiopië te bezoeken.
De organisatie
Food for All is op 4 december 2003 in Vlaardingen officieel opgericht. FFA is een Nederlandse
non-profit organisatie en staat ingeschreven onder de naam “Stichting Food for All” bij de
Kamer van Koophandel, onder nummer 24355514. Het RSIN nummer is 8128.47.817. Tevens is
FFA door de Belastingdienst aangemerkt als een tot algemeen nut beogende instelling (ANBI)
volgens artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. De bestuursleden van FFA ontvangen geen
beloning, wel kunnen zij onkosten declareren.
Adresgegevens

Rekeningnummer
Bestuur:
Interim-voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Stichting Food for All
Christoffelkruid 29
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NL24 INGB 0004318998
Hans Treurniet, Vlaardingen
Franny Treurniet, Vlaardingen
Natnaël Assefa, Rotterdam
Marijke van Papeveld, Lunteren
Ellodin Taddesse, Bergschenhoek
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Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het verlenen van hulp en bijstand aan mensen in nood in Ethiopië
en hen voorzien van een aantal basisvoorzieningen, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verstrekken van voedsel en andere eerste levensbehoeften;
b. medische hulp en het verbeteren van de gezondheidszorg, scholing, werkgelegenheid,
huisvesting en sociale omstandigheden;
c. het inzamelen, transporteren en distribueren van hulpgoederen, levensmiddelen, kleding
etc.;
d. het samenwerken met lokale stichtingen, instanties, kerken en bewoners.
Beleidsplan Food for All.
In 2016 is het beleidsplan van Food for All nader geformuleerd (zie apart document).
Voor het realiseren van haar doelstellingen werkt Stichting Food For All in Ethiopië nauw samen
met lokale stichtingen en organisaties die dezelfde doelstelling hebben. De hulp richt zich op
meerdere doelgroepen, zoals
- alleenstaande moeders en hun kinderen,
- verwaarloosde (wees)kinderen,
- behoeftige bejaarden.
FFA werkt vanuit een Christelijke levensovertuiging, maar biedt hulp onafhankelijk van de
levensovertuiging van de betrokkenen. De geboden hulp via projecten van de lokale organisaties
bestaat uit het voorzien in opleidingen, het vinden van werk, ondersteuning in de dagelijkse
zorg (ook medische) en het bieden van onderwijs voor kinderen. In specifieke situaties wordt
ook noodhulp verleend.
Samenwerking met lokale organisaties
Het initiatief en de verantwoording voor de projecten ligt bij de Ethiopische partners.
FFA maakt de uitvoering van de projecten mogelijk door middel van financiële steun en denkt
uiteraard mee bij de voortgang van de projecten. Voorafgaand aan de start van een project,
dat meestal een doorlooptijd van 3 jaar heeft, overlegt de lokale organisatie aan FFA een
projectplan met begroting dat goedgekeurd is door de lokale
overheid. Op basis van dit projectplan wordt een agreement
tussen FFA en de lokale organisatie opgesteld en namens beide
besturen ondertekend door de wettelijke vertegenwoordigers.
De financiële steun door FFA wordt driemaandelijks
overgemaakt, na ontvangst en goedkeuring van de voorafgaande
kwartaalrapportage. Aan het einde van het project stelt de
lokale organisatie een evaluatierapport op, dat tevens door de
lokale overheid moet worden goedgekeurd. Eén of twee keer
per jaar bezoekt een vertegenwoordiging van FFA de projecten
en bespreekt met de plaatselijke organisatie de voortgang.
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Samenwerking met Stichting Woord en Daad
Op aanraden van een externe persoon uit het hulpverleningscircuit bezochten enkele
bestuursleden in het voorjaar van 2019 twee maal een vergadering van een andere in Nederland
gevestigde stichting welke projecten in Ethiopië uitvoert. Met hen werd intensief van
gedachten gewisseld over een mogelijke samenwerking dan wel overname van het project in
Fital. Helaas had het bestuur van FFA niet de overtuiging dat er bij de betreffende stichting
voldoende interesse en betrokkenheid was voor het project. Om deze reden zijn de contacten
toen beëindigd.
Sinds vele jaren waren er persoonlijke contacten met Stichting
Woord en Daad in Gorinchem (W&D). Omdat er eerder (in 2009)
ook al eens met hen overlegd was over de mogelijkheden van
samenwerking werd in april 2019 opnieuw contact gelegd en
vonden in de loop van het jaar meerdere gesprekken plaats met de Raad van Bestuur en
beleidsmedewerkers van Woord en Daad. Vanaf het begin was er een duidelijke klik en
gelijkgerichte visie op de manier van hulpverlening. Het project in Fital van Bright Future
Ethiopia (BFE) zou heel goed passen in het ‘witte vlekken’ beleid van W&D. Door de Raad van
Toezicht van W&D werd groen licht gegeven om de samenwerking tussen FFA en W&D verder
uit te werken. Een en ander behelsde concreet de volledige overname en uitbreiding van het
hulpverleningsproject in Fital. Vanuit W&D werd een projectleider aangesteld die in nauwe
samenwerking met de bestuursvoorzitter van BFE een opzet voor een nieuw en uitgebreider
project voor Fital ging formuleren. Een veldbezoek, inclusief overleg met lokale autoriteiten
werd gepland voor begin 2020. Als formeel document werd, vooruitlopend op een definitieve
samenwerkingsoverkomst, in september 2019 een intentieverklaring ondertekend voor de
samenwerking tussen W&D en FFA.
Projectactiviteiten 2019
In 2019 betrof de hulp van FFA hoofdzakelijk de volgende drie projecten:
Embracing Hope Ethiopia (EHE)
In de wijk Kore van Addis Ababa, nabij een enorme vuilnisbelt en een
sterk vervuilde rivier, in de buurt van het voormalige ‘Alert’
leprozenziekenhuis, werkt de Stichting ‘Embracing Hope Ethiopia’,
https://embracinghopeethiopia.com.
De hoofdorganisatie is in de USA gevestigd. EHE ondersteunt in Kore
ongeveer 270 gezinseenheden met dagelijkse levensbehoeften,
gezondheidszorg, training en onderwijs. Vanaf medio 2014 verleent
FFA als een van de partners financiële steun voor een deel van deze
gezinseenheden. Het huidige (2e) drie-jarenproject loopt medio 2020
af. De sterk stijgende kosten van voedsel en de hoge inflatie stelt
EHE voor grote problemen om met de beschikbare financiële
middelen toch de noodzakelijke ondersteuning aan de - veelal
alleenstaande - moeders met kleine kinderen te kunnen bieden.
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En ook het bieden van
onderwijs
aan de groter
wordende groep kinderen is een
voortdurende zorg.
Vanuit de lokale overheid is
nauwelijks medewerking, eerder
tegenwerking bij het verkrijgen
van toestemming voor het
bouwen van nieuwe leslokalen.
Ondanks deze uitdagingen kon
in 2019 het werk van EHE
doorgang vinden en werd ook
een ander pand betrokken met
lagere huurkosten maar wel met
meer ruimte.

Rehoboth
Ook in 2019 ondersteunde FFA de opgroeiende tieners in
het kinderhuis ‘Rehoboth’ ieder kwartaal financieel. De
jongeren zijn zeer gemotiveerd om de mogelijkheden die
hen
geboden
worden
ook
goed
te
benutten.
Naast hun studie verrichten ze zelf ook bijbaantjes om een
extra zakcentje te hebben. De oudste jongen is
vergevorderd in zijn studie aan de universiteit. De tieners
leren steeds meer en meer om op eigen benen te staan.
Omdat er bewust geen nieuwe ‘instroom’ is zal dit project
na een aantal jaren op natuurlijke wijze beëindigd worden.
Bright Future Ethiopia
Het ‘hoofdproject’ van FFA is in en rondom de plaats Fital, ongeveer 150 km ten noorden van
Addis Ababa in een plattelandsstreek die gekenmerkt wordt door verlatenheid, misoogsten en
grote armoede. De mensen wonen in kleine gehuchtjes in de streek rondom Fital. Sinds 2016
voert de stichting Bright Future Ethiopia Development and Charity Association (BFE) projecten
uit, gericht op de ondersteuning van alleenstaande ouderen en verwaarloosde kinderen, veelal
(half-)wezen. Deze projecten zijn tot op heden volledig
gefinancierd door Food for All.
Begin 2019 was het zover dat de door FFA (met financiële
bijdrage van o.a. ´Wilde Ganzen’) geschonken gebruikte Toyota
Hilux Pickup. verscheept kon worden. Inmiddels wordt de auto
volop gebruikt bij de projecthulp.
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Eind juni 2019 liep het eerste drie jaren project af en werd door de plaatselijk overheid een
evaluatie gemaakt waarin grote waardering over het verrichte werk uitgesproken werd, maar
waarin gezien de grote nood ook aangedrongen werd op het indienen van een aanvraag voor een
vervolgproject. Lopende de gesprekken van FFA met
W&D heeft FFA haar kwartaal bijdragen aan BFE in
2019 voortgezet. Per 1 januari 2020 neemt W&D het
project over van FFA en wordt er op basis van een
uitgebreid projectplan een overeenkomst gesloten
tussen W&D en BFE, de uitvoerende
lokale
hulporganisatie. De financiële bijdragen van FFA gaan
onverminderd door, maar worden onderdeel van een
groter budget.
Het bestuur van FFA is blij en dankbaar dat op deze wijze het project voor ouderen en
kwetsbare kinderen in Fital de komende jaren uitgebreid kan gaan worden. Bij de uitbreiding
van het project wordt met name ingezet op training van de boeren om een hogere opbrengst
van het land te creëren en daarnaast op de opvang en integratie van gehandicapten, zowel
kinderen als volwassenen.
Overige projectactiviteiten
Ook in 2019 ondersteunde FFA enkele individuele personen die door uiteenlopende
omstandigheden in een noodsituatie verkeerden. Ook een aantal jongeren kreeg financieel steun
bij het volgen van onderwijs. Dit werd mede mogelijk gemaakt door ‘koppelen’ van deze personen
aan donateurs in de achterban van FFA.
Fundraising
Het verwerven van de financiën om uitvoering van de
projecten mogelijk te maken is, naast het meedenken in het
beleid van de projecten, een hoofdtaak voor FFA.
De periodieke bijdragen van de vaste kern van donateurs
vormden ook in 2019 de basis van de inkomsten van onze
stichting, waarbij de ANBI status van FFA een belangrijk
gegeven is. Daarnaast waren er ook in 2019 specifieke
fundraisingsactiviteiten in de vorm van FFA standjes op
verschillende markten in Vlaardingen en daarbuiten. Ook de opbrengst van de statiegeldbonnen
in de AH supermarkt was zeer welkom, evenals de opbrengst van de oud papierinzameling bij
Kerkcentrum Holy in Vlaardingen.
Bijdragen werden ook verkregen door spontane acties, zoals bij het afscheid van een predikant,
maar ook door het personeel van een bedrijf dat hun jaarlijkse inzameling voor een goed doel
bestemde voor FFA. In voorkomende gevallen werden deze activiteiten gedeeld via ‘social
media’.
In juni en december 2019 verschenen traditiegetrouw de halfjaarlijkse nieuwsbrieven nr. 29
en 30 waarin over de voortgang van de projecten en de ontwikkelingen binnen FFA werd verteld.
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Toelichting financieel overzicht
In het financieel overzicht zijn zowel de inkomsten als de uitgaven gesplitst in vier subgroepen.
Bij de Inkomsten zijn dat Giften, Individuele sponsoring, Acties en Overige inkomsten. De
uitgaven bestaan uit Projectkosten, Individuele sponsoring, Uitgaven t.b.v. Acties en Overige
uitgaven. De uitgaven bestaan voor ca. 98% uit kosten voor de verschillende projecten en de
individuele sponsoring.
Door de in de achterliggende jaren opgebouwde buffer is FFA in staat het negatieve saldo van
inkomsten minus uitgaven ten bedrage van € 18.157,97 uit eigen middelen op te brengen.
De verplichtingen voor het kinderhuis Rehoboth in Addis Ababa lopen nog enkele jaren door,
tot het moment dat de tieners volwassen zijn en in staat om in hun eigen inkomen te voorzien.
Het 3-jaren project Kore van EHE in Addis Ababa loopt door tot medio 2020. Om dit moment
is nog niet te zeggen of en in hoeverre FFA in staat zal zijn daarna verdere steun te verlenen.
Het 3-jaren project Fital van BFE loopt door tot medio 2019 en heeft een hoge prioriteit voor
FFA, enerzijds vanwege de kritieke situatie ter plaatse op het platteland, anderzijds vanwege
de zeer positieve mentale impact die het nu al heeft op de geïsoleerd levende bevolking aldaar.
Begin 2019 is door BFE een voorstel overlegd voor een vervolgproject. Gelijktijdig vonden de
gesprekken plaats tussen Food for All en Woord en Daad die er uiteindelijk toe hebben geleid
dat W&D het BFE project in Fital per 1 januari 2020 overneemt. Vanaf die datum wordt de
bijdrage van FFA voor Fital overgemaakt aan W&D.
Op de volgende pagina is naast de balans een gespecificeerd overzicht gegeven van de
inkomsten en uitgaven.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31-12-2019

31-12-2018

ACTIVA

Liquide middelen
-

betaalrekening ING

€

15.768

€

12.954

-

spaarrekening ING

€

775

€

774

-

spaarrekening ASN

€

14.459

€

35.432

-

totaal liquide middelen

€

31.002

€

49.160

€

1.585

Nog te ontvangen
-

Collecte Bethelkerk Kerstnachtdienst

-

totaal nog te ontvangen

€

0

€
€

TOTAAL ACTIVA

1.585

0

€ 31.002

€ 50.745

PASSIVA

Projectgerelateerde verplichtingen
-

Embracing Hope Ethiopia – Addis Ababa

€

9.000

€

27.000

-

Bright Future Ethiopia - Fital

€

0

€

14.422

-

Stichting Woord en Daad (tbv BFE-Fital) €

30.000

€

0

-

totaal projectgerelateerde verplichtingen

€

39.000

€

41.422

€

9.323

Reserve
-

Algemene reserve

-

totaal reserve

TOTAAL PASSIVA

-€

7.998

€
-€

7.998

€ 31.002

9.323

€ 50.745

FINANCIEEL OVERZICHT 2019
Inkomsten
Giften
- Giften/donaties
- Giften specifiek
- Diverse giften
- Subtotaal Giften
Individuele sponsoring
- Sponsoring Almaz
- Sponsoring Tenaye
- Sponsoring Soshina en Selam
- Sponsoring Aschalew
- Subtotaal Individuele sponsoring
Acties
- Opbrengst statiegeld bonnenbussen
- Verkoop diversen + presentaties
- Collectes
- Presentaties bijdragen
- Verkoop diverse markten
- Subtotaal Acties
Overige inkomsten
- Rente ING 2018
- Rente ASN 2018
- Subtotaal Overige inkomsten
- Totaal Inkomsten

€ 29.215,00
€ 1.983,56
€
430,75
€ 31.629,31
€ 2.305,00
€
290,00
€
412,50
€
680,00
€ 3.687,50
€
€
€
€
€

956,40
662,60
3.195,18
165,00
304,00
€ 5.283,18

€
€

1,11
26,71
€

27,82

€ 40.627,81

Uitgaven
Projectkosten
- Kinderhuis Rehoboth Addis Ababa
- Project EHE Kore Addis Ababa
- Project BFE Fital Children & Elderly
- Project BFE Fital Vervolgproject
- Project BFE Fital verscheping auto
- Consultancy cost
- Subtotaal Projectkosten
Individuele sponsoring
- Sponsoring Almaz
- Tenaye studiekosten, incl. mentor
- Sponsoring Soshina en Selam
- Sposoring Aschalew
- Subtotaal Individuele sponsoring
Uitgaven t.b.v. Acties
- Ink. winkeltje (Ethiopië) + sieraden TK
- Subtotaal Uitgaven t.b.v. acties
Overige uitgaven
- Bankkosten + kosten betalingsverkeer
- Nieuwsbrieven + verzending
- Kantoorbenodigdheden
- Bestuurskosten + diverse onkosten
- Onkosten Projectbezoek Ethiopië
- Website
- Subtotaal Overige uitgaven

€
€
€
€
€
€

4.020,00
18.000,00
13.300,00
15.000,00
1.552,61
1.000,00
€ 52.872,61

€ 1.560,00
€ 2.985,00
€
0,00
€
510,00
€ 5.055,00
€

€
€
€
€
€
€

Totaal Uitgaven
SALDO INKOMSTEN MINUS UITGAVEN

43,95
€

43,95

€

814,22

360,76
133,21
0,00
241,60
0,00
78,65

€ 58.785,78
- € 18.157,97

