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1.	VERSLAG	VAN	HET	BESTUUR	
	
In	2018	hebben	wij	6	stichtingen	in	Afrika	voorzien	van	een	gratis	video	en	donaties.	Wij	willen	
deze	 stichtingen	 bedanken	 voor	 hun	 gastvrijheid,	 hulp	 en	 het	 vertrouwen	 in	 Stichting	
Care4Needs.	Wij	zullen	hieronder	een	samenvatting	geven	van	onze	resultaten	van	het	afgelopen	
jaar.		

Resultaat	van	de	video’s	

Wij	 kijken	 wederom	 tevreden	 terug	 op	 2018.	 Dit	 was	 de	 tweede	 lange	 reis	 voor	 stichting	
Care4Needs.	 Met	 de	 ervaring	 in	 Azië	 op	 zak,	 wisten	 we	 al	 redelijk	 goed	 wat	 we	 konden	
verwachten.	 We	 wisten	 dat	 de	 video’s	 	 die	 we	 maken	 ook	 daadwerkelijk	 een	 positief	 effect	
hebben	 op	 de	 behoeften	 van	 de	 stichtingen.	 Ook	 afgelopen	 jaar	 waren	 de	 reacties	 positief	 en	
hebben	 de	 video’s	 voorzien	 in	 een	 aantal	 behoeften.	 Enerzijds	 hebben	 de	 video’s	 donaties	
opgeleverd,	anderzijds	konden	de	stichtingen	hun	verhaal	vertellen	bij	onder	andere	fondsen.	We	
kregen	vaak	te	horen	dat	zij	als	stichting	serieuzer	worden	genomen.	Een	leuk	detail	is	dat	drie	
video’s	werden	gebruikt	tijdens	het	grote	charity	gala	diner	van	Child	Right	in	het	Kurhaus.		

Donaties	werven	voor	de	stichting	

Naast	 het	 maken	 van	 de	 gratis	 video,	 bieden	 wij	 de	 mogelijkheid	 om	 te	 doneren	 aan	 de	
stichtingen	via	onze	website.	Hier	lag	echter	niet	de	focus	op.	Uiteindelijk	moeten	de	stichtingen	
deze	 video	 zelf	 inzetten	 om	 bijvoorbeeld	 donaties	 op	 te	 halen,	 vrijwilligers	 te	 werven	 of	 hun	
bekendheid	 te	 vergroten.	Desondanks	hebben	we	voor	de	meeste	 stichtingen	een	klein	bedrag	
binnen	 gekregen.	 Dit	 bedrag	 is	 rechtstreeks,	 zonder	 aftrek,	 naar	 de	 desbetreffende	 stichting	
overgemaakt	voor	het	einde	van	het	jaar.		

Jaarverslag	2018		

Het	 jaarverslag	 2018	 bevat	 tevens	 de	 jaarrekening	 2018.	 De	 jaarrekening	
(samenstellingsverklaring)	 is	 opgesteld	 door	 penningmeester,	 Lychelle	 van	 Bennekom,	 van	
stichting	 Care4Needs.	 Uit	 de	 jaarrekening	 2018	 kan	 worden	 opgemaakt	 dat	 er	 dit	 jaar	 meer	
kosten	zijn	gemaakt.	Dit	komt	omdat	wij,	in	tegenstelling	tot	vorig	jaar,	de	meeste	kosten	betaald	
hebben	uit	het	fonds	dat	Stichting	Care4Needs	heeft	ontvangen	van	COFRA.	

Namens	het	bestuur	van	stichting	Care4Needs,		

Groningen,	29	April	2019,	
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1.2	ACTIVITEITEN	2018	
	

PROJECT	CARE4AFRIKA	FEB	-	2018	T/M	MEI	-2018	
In	2018	zijn	we	vier	maanden	naar	Afrika	geweest	waar	we	6	verschillende	stichtingen	hebben	
bezocht	om	een	promotievideo	voor	hen	te	maken.	Dit	was	de	tweede	reis	sinds	Care4Needs	is	
ingeschreven	 als	 stichting.	 De	 onderwerpen	 waarop	 de	 stichtingen	 zich	 focussen	 zijn:	
weeskinderen,	family-based	care,	community	development,	wilde	dieren,	natuur	en	albinisme.		

In	Afrika	hebben	we	de	volgende	stichtingen	bezocht:	

Land	 Stichting	 Focus	

Kenia	 Fahari	 De	 Fahari	 Foundation	 zorgt	 voor	 weeskinderen	 en	 kinderen	 uit	 een	
eenoudergezin	waarvan	deze	ouder	te	arm	of	te	ziek	is	om	voor	zijn/haar	
kind	te	zorgen.		

Link:	https://care4needs.com/nl/fahari-foundation-2/	

Kenia	 Oloonkolin	

	

Stichting	 Oloonkolin	 ondersteunt	 één	 van	 de	 armste	 nederzettingen	
d.m.v.	kennisdeling	en	duurzame	ontwikkeling.		

Link:	https://care4needs.com/nl/stichting-oloonkolin/	

Kenia	 Mara	 Loita	
Rangers	

De	 Mara	 Loita	 Community	 Rangers	 beschermen	 het	 "Loita	 Forest"	 in	
Kenia	en	alle	wilde	dieren	in	dit	bos.	

	Link:	https://care4needs.com/nl/mara-loita-community-rangers-2/	

Tanzania	 Inside	the	Same	 Inside	The	Same	zet	zich	in	voor	de	kinderen	met	albinisme	in	Tanzania.	

Link:	https://care4needs.com/nl/stichting-inside-the-same/	

Tanzania	 Tan-kids	 Tan-Kids	 en	hun	 lokale	partner	 Share	 to	Grow	Trust	hebben	een	 family	
based	 child	 care	 programma	 ontwikkeld	 om	 kinderen	 en	 gezinnen	 in	
Tanzania	te	helpen.	

Link:	https://care4needs.com/nl/tan-kids-2/	

Tanzania	 Peramiho	 Stichting	Peramiho	zet	verschillende	projecten	op	om	de	gemeenschap	en	
weeskinderen	te	helpen	in	Zuid-Tanzania.	

Link:	https://care4needs.com/nl/stichting-peramiho/	

	

ACTIVITEITEN	CARE4AFRICA	
Bezoeken	en	filmen	van	elke	stichting	

Zoals	 hierboven	 vermeld	 hebben	 we	 6	 stichtingen	 bezocht.	 We	 hebben	 bij	 elke	 stichting	
gemiddeld	 een	 week	meegelopen.	 Gedurende	 deze	 week	maakten	 we	 een	 programma	 en	 een	
script	 met	 de	 projectleiders,	 filmden	 we	 alle	 verschillende	 projecten	 van	 de	 stichting	 en	 we	
voerden	interviews	met	(lokale)	mensen	die	betrokken	zijn	bij	het	project.	
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Video	over	het	project		

Na	het	filmen	van	het	project,	zette	wij	in	de	daaropvolgende	week	de	video	in	elkaar.	Deze	video	
ging	over	de	 stichting	 en	niet	 over	onze	 ervaringen	hier.	 In	deze	video	 lieten	we	 zien	waar	de	
stichting	 zich	 op	 richt,	 hun	projecten,	welke	mensen	werkzaam	zijn	 binnen	de	 stichting	 en	we	
belichtten	de	successen	en	behoeften.	De	stichting	mag	deze	video	voor	elk	doel	gebruiken.	We	
plaatsten	deze	video	op	onze	website,	Facebook	en	op	YouTube.		

Ervaringsvideo	

Naast	 het	 maken	 van	 een	 video	 over	 elke	 stichting,	 hebben	 wij	 tevens	 ervaringsvideo’s	
opgenomen	 na	 het	 bezoeken	 van	 stichtingen	 in	 een	 land.	 Dit	 betekent	 dat	 we	 twee	
ervaringsvideo’s	 hebben	 opgenomen,	 één	 in	 Tanzania	 en	 één	 	 in	Kenia.	Wij	 hebben	 er	 dit	 jaar	
voor	gekozen	om	niet	een	ervaringsvideo	te	maken	na	het	bezoeken	van	een	enkele	stichting.	We	
hebben	hiervoor	gekozen	om	niet	de	indruk	te	wekken	dat	het	om	ons	gaat	in	plaats	van	om	de	
stichtingen	die	wij	bezoeken.	Het	is	het	belangrijkste	dat	hun	verhaal	wordt	verteld.		

Blog	

Voor	 onze	 website	 schreven	 we	 een	 blog	 over	 de	 stichting.	 In	 deze	 blog	 kunnen	 mensen	
algemene	informatie	vinden	over	de	stichting,	de	projectvideo,	hoe	we	het	hebben	ervaren,	een	
fotogalerij	en	de	mogelijkheid	om	via	een	donatieformulier	aan	deze	stichting	te	doneren.	Voor	
een	voorbeeld,	klink	op	deze	link:	https://care4needs.com/nl/tan-kids-2/.		

Donaties	

Mensen	hadden	de	mogelijkheid	om	te	doneren	aan	de	stichtingen	die	wij	hebben	bezocht.	Wij	
hebben	een	totaal	bedrag	van	€2050,00	ontvangen	voor	alle	stichtingen	samen.		
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2.	TOEKOMST	(2019)	
	

Er	 liggen	 voor	 2019	 nog	 geen	 plannen	 om	 voor	 stichting	 Care4Needs	 af	 te	 reizen	 naar	
ontwikkelingslanden	 om	 stichtingen	 te	 bezoeken	 en	 te	 filmen.	 Reden	 hiervoor	 is	 dat	 wij	 in	
verband	met	onze	werkzaamheden	 in	Nederland	en	ons	dienstverband	helaas	niet	 in	staat	zijn	
om	voor	een	 lange	periode	 te	vertrekken	naar	het	buitenland.	Wij	 zijn	momenteel	nog	aan	het	
zoeken	naar	hoe	we	stichting	Care4Needs	gaan	vormgeven	omdat	het	voor	ons	steeds	lastiger	zal	
worden	om	lange	periodes	naar	het	buitenland	te	gaan.	

3.	ORGANISATIE	

MISSIE	
Het	is	onze	missie	om	het	werk	van	kleine	en	onbekende	stichtingen	aan	de	wereld	te	laten	zien.	
We	 doen	 dit	 door	 wereldwijd	 stichtingen	 te	 bezoeken	 en	 gratis	 video's	 over	 hun	 stichting	 en	
projecten	 te	maken	en	 te	delen.	Care4Needs	doet	dit	om	meer	bewustzijn	 te	 creëren	voor	hun	
goede	 werk	 en	 de	 bestaande	 problemen	 in	 het	 land	 waar	 ze	 actief	 zijn.	 Hierdoor	 hopen	 we	
mensen	te	motiveren	om	goed	te	doen	en	kleine	initiatieven	te	ondersteunen.	

Care4Needs	wil	 de	 verbinding	 zijn	 tussen	 individuen,	 bedrijven	 en	 stichtingen.	Wij	 bieden	 een	
platform	 (www.care4needs.com)	 voor	 particulieren	 en	 bedrijven	 die	 goed	 willen	 doen.	 Hier	
kunnen	ze	een	van	de	stichtingen	selecteren	die	Care4Needs	heeft	bezocht	en	via	onze	website	
aan	 deze	 zelf	 gekozen	 stichting	 schenken.	 Zo	 dragen	 we	 gedeeltelijk	 zorg	 voor	 hun	 financiële	
behoeften.	

GEGEVENS	STICHTING	
	

	

	

	

	

	

	

BESTUURDERS	
Voorzitter:	Dhr.	R.	G.	Reitsema	 	

Penningmeester:	Mevr.	L.	D.	van	Bennekom	 	

Secretaris:	Dhr.	G.	F.	M.	Beishuizen	

	

	

Stichting	Care4Needs	
Slachthuisstraat	280	 	
9713MR,	Groningen	
Nederland	

Telefoon:	+31638424226	
Email:	Care4needs@gmail.com	
Website:	www.care4needs.com	
IBAN:	NL17RABO0315872101	
BIC:	RABONL2U	
Kamer	van	Koophandel:	67435645	
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4.	JAARREKENING	
	

	

	

	

	


