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Inleiding 
In dit eerste jaarverslag onze stichting geven we inzicht in de 
manier waarop wij als stichting ons werk in 2017 hebben 
uitgevoerd. Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op haar 
vergadering van 20 april 2018. 

We doen ons werk onder de naam Stichting Vrienden van Amani 
Straatkinderen Tanzani. Deze naam is bewust gekozen. AMANI 
betekent VREDE in het Swahili, de landstaal in Tanzania. In het 
woord “vrede” komen veel doelen samen die we nastreven in het 
belang van straatkinderen in Tanzania: veiligheid, geen misbruik 
en geweld, goede opvang en verzorging en veilig en beschut 
kunnen werken aan een perspectief voor een vreedzaam leven. Er 
zijn in Tanzania meerdere organisaties, o.a. in Moshi, Arusha en 
Morogoro, die zich bekommeren om straatkinderen en kinderen 
met een beperking die ook de  naam AMANI gebruiken. En dat is 
niet voor niets! 

 

 

Doelstelling 
 

De stichting stelt zich ten doel het aantal straatkinderen in 
Tanzania te verminderen en hun kansen te vergroten om zo 
volwaardig mogelijk deel te nemen aan de Tanzaniaanse 
samenleving door bij te dragen aan hun ontwikkeling, onderwijs te 
laten volgen, door huisvesting te bieden voor zolang noodzakelijk 
en door te ondersteunen bij hereniging met hun familie indien 
mogelijk.  

De stichting tracht haar doel te bereiken door geld in te zamelen 
voor organisaties die zich inzetten voor straatkinderen in Tanzania. 
We geven bekendheid aan het werk van deze organisaties en 
proberen zoveel mogelijk informatie te verspreiden over het lot van 
straatkinderen in Tanzania én over de activiteiten van organisaties 
die zich inzetten ter verbetering van de positie van de 
straatkinderen.  
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Organisatie 
De stichting bestaat uit een bestuur die onderling verschillende 
portefeuilles of aandachtsvelden hebben verdeeld. De 
bestuursleden zijn: 

Wilma Goppel: 
voorzitter 

John Vaneman: 
secretaris 

Alex Smits: 
penningmeester 

Paul van Koppen: 
bestuurslid 
(evenementen) 

Jan-Peter Stolte: 
bestuurslid (sociale 
media) 

Voor nadere informatie over de bestuursleden verwijzen we naar 
het  beleidsplan op onze website www.vriendenvanamani.nl. . 

De stichting werkt samen met een aantal vrijwilligers die specifieke 
deskundigheden hebben o.a. op het gebied van communicatie, 
teksten schrijven etc. 

 

 

Overzicht activiteiten in 2017 
 
Benefietconcert Trio Aleotti 12 maart 2017 
Het jaar 2017 stond in het teken van het daadwerkelijk opstarten 
van de activiteiten van de stichting. Dat hebben we gedaan via het 
organiseren van een fantastisch benefietconcert met het Trio 
Aleotti op zondag 12 maart 2017 in het historische stadhuis van 
Gouda. Het trio bestaat uit Barbara Kurmann-viool, Harriët 
Overbeek-cello en Saskia Boon-piano. Zij werkten belangeloos 
mee aan dit concert. 
 



4	
	

Op de zeer geslaagde en door 
ongeveer 1oo mensen bezochte 
bijeenkomst heeft Meindert Schaap, 
de directeur van Amani Tanzania,  
een heldere voordracht gegeven 
over de problematiek van de 
straatkinderen in Tanzania en de 
activiteiten van zijn NGO. Wilma 
Goppel, onze voorzitster heeft onze 
stichting helder gepresenteerd. 
Tijdens het concert waren er 
doorlopende diavoorstellingen over 
straatkinderen in Tanzania te zien. 
 
Er waren diverse ex-Tanzaniagangers en andere belangstellenden 
aanwezig die zich praktisch allemaal hebben opgegeven als 
geïnteresseerden in de activiteiten van onze stichting. Een mooi 
basis voor ons netwerk in Nederland! 
 
Het concert heeft inclusief aan het concert toegerekende giften 
direct daarna €. 3801,24 opgeleverd. 
 
Organisatorische zaken 
Het concert heeft de nodige voorbereiding gekost. Daarnaast zijn 
de volgende praktische zaken opgepakt in 2017: 

• Uitgave van een basisfolder; 
• Opzet website 
• Opzet basisbestand emailadressen geïnteresseerden 
• PP-basispresentatie 

 

Veel aandacht vroeg een noodzakelijk statutenaanpassing i.v.m. de 
ANBI-status. Kern van de zaak was dat de Belastingdienst eist dat 
een stichting als de onze zich niet richt op het steunen van één 
organisatie (tenzij deze de Nederlandse ANBI-status heeft, hetgeen 
niet aan de orde is in Tanzania). Door onze doelstelling algemener 
te formuleren (“verminderen aantal straatkinderen, vergroting van 
kansen om zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de 
Tanzaniaanse samenleving”) en het beleidsplan eveneens daarop 
aan te passen was het probleem opgelost. De werkwijze is nu 
zodanig dat ieder initiatief dat het doel ondersteund op basis van 
door het bestuur goedgekeurde projectaanvragen ondersteund kan 
worden. De belastingdienst heeft n.a.v. de statutenwijziging op 10 
mei 2017 met terugwerkende kracht vanaf 7 oktober 2016 
opnieuw de ANBI-status toegekend.  
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Het bestuur heeft in 2017 tweemaal voltallig vergaderd, daarnaast 
zijn er diverse onderlinge overleggen tussen bestuursleden 
geweest. Van de vergaderingen zijn door de secretaris verslagen 
gemaakt. 

 

Fondswerving 

In 2017 heeft het bestuur verder onderzocht hoe naast het 
organiseren van benefietconcerten ook andere activiteiten 
ondernomen kunnen worden om fondsen beschikbaar te krijgen. In 
november heeft een gesprek plaatsgevonden met deskundigen van 
het Rijksmuseum in aanwezigheid van de directeur van Amani 
Tanzania. De ideeën daarin opgedaan worden verder uitgewerkt, 
zoals het opzetten van een comité van aanbeveling, je te richten 
op nalatenschappen/legaten en aansluiting te vinden bij de grote 
goedendoelen-organisaties.  

In het najaar 2017 is een aanvraag van ruim €. 14.000 ingediend 
bij de stichting Peter de Koning Foundation op basis van een 
projectvoorstel van Amani voor het Memkwa-
opleidingsprogramma. Met dit programma kunnen kinderen die 
jarenlang school hebben gemist, versneld studeren en worden ze 
voorbereid op het formele onderwijssysteem. 

Op basis van dit verzoek is in 2018 door de foundation positief 
beschikt voor een bedrag van €. 10.000, een en ander zal in het 
jaarverslag 2018 verder worden toegelicht. Met de andere 
algemene donaties kunnen wij het programma volledig 
ondersteunen. 

 

Toelichting op de Jaarrekening 
 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De middelen die wij 
genereren  worden afgedragen aan de betrokken NGO’s op basis 
van door het bestuur goed te keuren projectvoorstellen. De 
bestuursleden (zie de bijlage voor de personalia) verrichten hun 
werkzaamheden vrijwillig zonder vergoeding. Mocht de stichting 
ophouden te bestaan, worden de eventueel overblijvende 
middelen besteed aan een ANBI-instelling met een gelijk doel als 
onze stichting en/of aan NGO’s 1die zich bekommeren om het lot 
van straatkinderen in Tanzania.   

De jaarrekening van de stichting omvat alle inkomsten en 
uitgaven. Eind 2017 hebben we €. 6000 aan middelen verzameld, 
na aftrek van gemaakte kosten die in de jaarrekening verantwoord 
zijn. 

																																																													
1	Het	betreft	NGO’s	die	uitsluitend	of	nagenoeg	uitsluitend	het	algemeen	nut	beogen	en	die	een	
soortgelijke	doelstelling	hebben	als	onze	stichting.	



6	
	

Met de opgebouwde middelen worden, zoals gezegd, projecten 
gefinancierd waarvoor bijdragen aan ons zijn gevraagd. Dit zal 
concreet in 2018 geschieden en verantwoord worden. De 
financiering van het Memkwa-opleidingsprogramma is reeds in dit 
jaarverslag geduid. 

 


