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1.Voorwoord 

 

Door een vermindering van beschikbare middelen voor charitatieve doeleinden 
op internationaal niveau, bleef Amani niet voor de gevolgen van COVID 19 
gespaard. Ondanks belangrijke bezuinigingen bleef Amani echter overeind en 
kon haar fantastische werk voor straatkinderen voortzetten. Helaas verloren wij 
de penningmeester van Amani Tanzania, Mr. Peniel Uliwa, aan de epidemie, 
een zware slag voor de organisatie. 

Dank zij ervaringen opgedaan tijdens het eerste COVID 19 pandemie jaar, 
konden wij in 2021 beter omgaan met de door Corona opgelegde beperkingen. 
Zo ging het vergaderen per SKYPE ons steeds beter af en investeerden wij tijd 
en moeite in het versterken van onze contacten met het international Amani 
netwerk. Er werden zelfs enkele gezamenlijke digitale fondsenwerving acties 
ondernomen zoals de virtuele beklimming van de Kilimanjaro en een 
wereldwijde actie op 30 september t.g.v. de 20ste verjaardag van Amani.  

Het onderhouden van contacten met onze trouwe donoren stond wederom 
centraal evenals het vinden van nieuwe ‘vrienden van Amani’ - een strategie 
werd hiervoor ontworpen. Ook mochten wij ons gelukkig prijzen met een 
nieuwe donor, voor de eerste maal uit het bedrijfsleven: Rojo Consultancy.  

Zo was het Vrienden van Amani Nederland mogelijk om in 2021 een totaal van 
ruim 100,000 Euro naar Amani Tanzania over te maken. 

Vanaf deze plek nogmaals hartelijk dank aan al onze donoren, groot en klein, 
namens Amani Tanzania, 

Wilma Goppel 

Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van Amani Straatkinderen Tanzania 
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3. 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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4. Overzicht activiteiten in 2021 

Het stichtingsbestuur heeft in 2021 achtmaal vergaderd, waarvan éénmaal 
fysiek. Door Corona zijn de overige vergaderingen digitaal gedaan. De 
belangrijkste activiteiten die aan de orde zijn geweest, zijn de volgende: 

• Het benaderen van potentiële donoren: voortdurend zijn, mede op 
basis van het fondsenboek 2020, verschillende donoren benaderd 
waarvan de doelstellingen aansluiten op die van onze stichting. Tevens 
zijn de opgebouwde relaties onderhouden met onze donateurs 

• De opzet van onze nieuwsbrieven 

• De actualisatie van onze website 

• Ons relatiebeheer: op basis van een grondige analyse van ons 
donateurenbestand hebben we prioriteiten in de benadering van 
verschillende groepen donateurs bepaald. We hebben daarbij het RFM-
model gebruikt, een model ontleend aan de bedrijfsmarketing. Daarbij 
is per relatie gekeken naar “Recency” (Hoe recent geleden was de 
laatste donatie), “Frequency” (Hoeveel is er gedoneerd in een 
bepaalde periode) en “Monetary value” (Wat is de gemiddelde omvang 
van de donaties). Met deze gegevens zijn vervolgens de benadering per 
categorie donateurs en de verdeling van de categorieën over de 
bestuursleden wat betreft het accountschap bepaald, inclusief (zeer) 
indicatieve streefgetallen 

• Daarnaast komen er ook tips binnen uit het netwerk van o.a. Amani 
Tanzania over Nederlandse bedrijven die interesse hebben getoond om 
iets te doen voor de straatkinderen in Tanzania. Met het ICT- bedrijf 
RoJo te Breukelen is een tripartite-overeenkomst gesloten waarbij 
gedurende enkele jaren een donatie voor Amani’s Childrenhome in 
Moshi gegarandeerd is 

• In 2021 is een basis gelegd voor een meerjarencommunicatieplan voor 
onze stichting. Dit zal in 2022 verder uitgewerkt worden 

• Er is een aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur afgesloten 

• Op 16 mei hebben we een digi-meeting georganiseerd met onze 
donateurs en overige belangstellenden 

• We hebben in Nederland gecommuniceerd via onze website en 
nieuwbrief over de virtuele Kiliclimb die georganiseerd is door Friends 
of Amani UK. Dit geldt ook voor de internationale meeting op 2 oktober 
vanwege het 20-jarig bestaan van Amani Tanzania 
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• De contacten met de “zusterorganisaties” in het buitenland zijn verder 
geïntensiveerd, bijvoorbeeld met Friends Of Amani UK, US en Canada. 
Er vinden periodiek -digitale- overleggen plaats inmiddels bijgewoond 
door twee van onze bestuursleden 

•  Onze folder is geactualiseerd en qua lay-out verbeterd 

• Het bestuur heeft zich georiënteerd op de ontwikkeling door Amani 
Tanzania van een relatie-/cliëntregistratiesysteem dat ook door de 
afzonderlijke steunstichtingen gebruikt zou kunnen worden. Het 
Nederlands bedrijfsleven (Achmea, RoJo) zijn daarbij betrokken. Een 
digitale informatiesessie heeft veel informatie opgeleverd, het geheel 
wordt vervolgd in 2022 

• Er is ter ondersteuning van de fondsenwerving een door ieder 
bestuurslid te gebruiken basisbrief opgesteld gericht op potentiële 
donoren  

• Er is een mooie digitale kerskaart gemaakt voor onze relaties en 
donateurs. 

 

Het bestuur heeft door de Coronacrisis in 2021 helaas geen fysieke 
donorbijeenkomsten kunnen organiseren.  
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5. Financieel jaarverslag 

De jaarrekening over het jaar 2021 is begin 2022 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 2021 als het verslag van Renger Finance zijn 
geplaatst. 

In financiële zin is 2021 een goed jaar te noemen. In het kort: 

Totaal inkomsten 106.201,55 
Totaal uitgaven 109.030,61 
Totaal overgemaakt naar Amani Tanzania 108.065 
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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 0,3% van onze totale inkomsten als kosten hebben geboekt: 
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