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Apeldoorn, 31 August 2021 

 

Het zal niemand verbazen dat 2020 ook voor ons als zeer bijzonder jaar de boeken in zal 
gaan. Een jaar om nooit meer te vergeten. De gevolgen van het Corona virus op de gehele 
wereld  samenleving zijn enorm. Wij merken dat in Nederland, maar dat staat in geen 
verhouding tot de impact die Corona had en nog heeft in ontwikkelingslanden zoals in 
Tanzania, waar Amani actief is. De epidemie werd een jaar lang door de regering officieel 
ontkend: er mocht niet over gepubliceerd worden, zelfs niet in de medische statistieken. 

Wel waren aan het begin van de pandemie in Tanzania de scholen lange tijd gesloten. Voor 
Amani werd na beraad met de locale overheid een uitzondering gemaakt. De kinderen die dus 
al in het Moshi opvang centrum verbleven mochten daar ook les krijgen. Maar het consultatie 
en nachtopvang centrum in Arusha moest tijdelijk haar deuren sluiten. 

Voor ons als organisatie in Nederland betekende het dat we onze bestuursvergaderingen via 
‘Skype’ hielden. De meeste van onze geplande activiteiten konden helaas niet doorgaan. Wij 
gebruikten de tijd om te werken aan ons publiciteits materiaal en bijstellen van onze strategie 
voor de midden en lange termijn. Ook werd er gebrainstormd over nieuwe vormen van 
fondsenwerving. 

Met leedwezen  moest en wij afscheid nemen van Paul van Koppen, bestuurslid van het 
eerste uur verantwoordelijk voor PR en fundraising evenementen. Gelukkig konden we ons 
kleine team versterken met Karen Weber, kersvers uit Tanzania met persoonlijke ervaring bij 
Amani. 

Uiteraard gaat mijn dank gaat uit naar onze trouwe sponsors en donateurs - groot en klein ! - 
evenals alle vrijwilligers en organisaties die ons werk mogelijk maken. 

Wilma Goppel (Voorzitter) 

Namens het  voltallige bestuur van de Stichting Vrienden van Amani Straatkinderen Tanzania 
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1. Inleiding 

In dit jaarverslag bieden wij een bondig overzicht van de activiteiten van de stichting 
in 2020.  

Zoals voor zoveel organisaties geldt, zijn wij in 2020 ernstig gehinderd door het 
coronavirus. Alle geplande fysieke bijeenkomsten hebben we moeten afgelasten, en 
tevens zijn alle bestuursvergadering afgehandeld via SKYPE. 

Voor nadere inhoudelijke informatie over de stichting en de samenstelling van het 
bestuur verwijzen we naar ons lopende beleidsplan 2020-2023 (zie 
www.vriendenvanamani.nl)   

Wat betreft de financiële zaken verwijzen we naar onze eveneens op de website 
geplaatste jaarrekening en het controleverslag van de accountant. 

 

2. Missie en 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 
kunnen nemen aan de Tanzaniaanse samenleving. Zij wil dit doen door bij te 
dragen aan: de ontwikkeling van de kinderen, hen onderwijs te laten volgen, 
door huisvesting te bieden voor zolang noodzakelijk en door hen te 
ondersteunen bij hereniging met hun familie indien mogelijk.  

De stichting tracht haar doel te bereiken door geld in te zamelen voor lokale 
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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3. Amani centra bereik in 2020 

 

De stichting Vrienden van Amani Nederland is onderdeel van een internationaal netwerk van 

stichtingen in o.a. Canada, Engeland, en de VS. Door de gezamelijke steun van deze stichtingen 

hebben de centra van Amani de volgende aantallen kinderen bereikt: 

 

 

 

654 
kinderen bereikt die op de straten van 
Tanzania leven. 

 

 

189  

kinderen van de straat gered en in 
pleegzorg geplaatst. 

 

 

282  
kinderen ontvingen 24/7 onderdak, eten, 
kleding, medische zorg en onderwijs. 

 

 

256  

kinderen die in hun eigen omgeving steun 
ontvingen om door te gaan op school. 
Waaronder 10 nu op de universiteit 
zitten. 

 

 

158  
kinderen die zorgvuldig zijn herenigd met 
familie of familieleden.  
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4. Overzicht activiteiten in 2020 

Het stichtingsbestuur heeft in 2020 vijfmaal vergaderd op de volgende data: 3 maart 
(in aanwezigheid van Meindert Schaap, directeur Amani Tanzania), 29 juli, 3 oktober, 
11 november en 21 november. 

Een overzicht van de belangrijkste zaken die besproken zijn, luidt als volgt: 

• Aanpassing geplande concert Trio Aleotti tot een streamingsconcert en 
opname daarvan in de nieuwsbrief c.q. website 

• Vertrek bestuurslid januari 2021 Paul van Koppen en werving nieuw 
bestuurslid Karen Weber  

• Afsluiten aansprakelijkheidsverzekering bestuur 

• Ontwikkeling blauwdruk voor projectplannen voor scholen, eerste plan 
ingediend bij Internationale School Eindhoven 

• Aanpassing strategie verwerkt in nieuwe beleidsplan, kernpunten: 

• Het stimuleren van de kwalitatieve en kwantitatieve groei van het aantal 
Vrienden van Amani door:  

• het bevorderen van de duurzaamheid van de relatie met bestaande 
vrienden/donateurs, en door  

• het zorgen voor een gestage groei van het aantal bestaande 
vrienden/donateurs van Amani 

• Start analyse donateurenbestand en verdeling portefeuilles over de 
bestuursleden naar subgroep 

• Opzet nieuwe communicatieplan (vastgesteld in 2021) 

• De uitgave van diverse nieuwsbrieven (zie website)  

• Vaststelling jaarrekening en organisatie controle door accountant  
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Afhandeling gift Soroptimisten Groningen-Oost en fundraisingbijeenkomst d.d. 20 
november 2019 (opbrengst €. 3120) 

 

5. Financieel jaarverslag 

Ingevolge de Europese wet op de bestrijding van witwassen hebben zowel de 
Triodosbank als Paypal om aanvullende gegevens gevraagd over de rekeningen van 
onze Stichting. Na het verstrekken van de gevraagde gegevens bleek dat de 
Triosbank overtuigd was van onze betalingen aan Amani Tanzania en de goede 
bedoelingen daarbij, terwijl het bij Paypal tot in 2021 (moment van schrijven) heeft 
geduurd.  

Gevolg was dat gedurende de onderzoeksperiode het gebruik van de Paypal 
rekening was beperkt tot het ontvangen van geld van donoren en het terugstorten 
daarvan. Overmaken van Paypal naar Triodos was tijdelijk geblokkeerd.  

Uiteindelijk bleek overstappen van Safari browser naar Chrome de problemen te 
verhelpen en is onze Stichting inmiddels aangemerkt als een door Paypal bevestigde 
Liefdadigheidsinstelling. Vanaf dat moment (medio 2021) konden ook de saldi weer 
worden overgemaakt naar onze Triodos rekening. 

De jaarrekening over het jaar 2020 is begin 2021 opgesteld, beoordeeld en 
goedgekeurd door Financieel Adviesbureau Renger Finance. Voor de details 
verwijzen wij u naar de website van onze Stichting waarop zowel de goedgekeurde 
jaarrekening 2020 als het verslag van Renger Finance zijn geplaatst. 

In financiële zin is 2020 een goed jaar te noemen. In totaal bedragen de inkomsten 
92.317,64 en het naar Amani Tanzania overgemaakte bedrag 104.479,27. Dit was 
mede mogelijk door in december 2019 ontvangen donaties. 
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6. Overhead kosten 

De stichting werkt in Nederland met een onbezoldigd bestuur en een kleine 
groep vrijwilligers. We houden onze kosten voor activiteiten, drukwerk en 
bestuursvergaderingen zeer laag en kunnen dus melden dat wij 0,58% van 
onze totale inkomsten als kosten hebben geboekt: 
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