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Jaarverslag 2017

VOORWOORD
Stichting Elnura richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van al dan niet
dakloze, meestal werkende straatkinderen, waar mogelijk met hun familie, en van de
onder de armoedegrens levende ouderen in Kirgizië. Daarvoor werkt zij samen met
respectievelijk Center for the Protection of Children en Babushka Adoption. Meer over de
samenwerking met deze lokale NGO’s1 in volgende hoofdstukken van dit jaarverslag.
Om te beoordelen in hoeverre ons werk noodzakelijk blijft is het van belang te volgen
hoe de voormalige Sovjetrepubliek Kirgizië zich ontwikkelt. Aansluitend aan de toelichting
in ons jaarverslag 2016 beschrijven wij wat zich zoal in 2017 in Kirgizië heeft afgespeeld
en concluderen dat onze steun voor de kwetsbare groepen nog onmisbaar is.
Kirgizië

5x zo groot als Nederland met 1/3 van het aantal inwoners van Nederland

Voor het eerst is een verkozen president uit Centraal Azië, Almazbek Atambayev,
vrijwillig afgetreden na zijn grondwettelijke termijn. Bij de verkiezingen in oktober is de
macht op een vreedzame en legitieme manier overgedragen aan de nieuw gekozen
president, Sooronbaj Jeenbekov. De bevolking heeft in het algemeen een pragmatische
benadering van de politiek: laat de dingen gaan zoals ze zijn, laat leiders regeren en laat
zakendoen over aan de bevolking. Deze houding verklaart waarom nauwelijks meer dan
de helft van de kiezers de moeite nam om te stemmen.
Onveranderd zijn de beperkingen op mensenrechten, de problemen in het altijd onrustige
zuiden met conflicten over grenzen en etnische rechten, met de constante dreiging van
het toenemen van geradicaliseerde islamieten en de in alle geledingen van de
maatschappij aanwezige corruptie. Na een paar maanden “radiostilte” heeft de nieuwe
president tijdens de vergadering van de nationale veiligheidsraad het probleem van
corruptie ten volle erkend: “Ik beloof het volk dat bestrijding van corruptie voor mij als
president een prioriteit is. Ik heb de politieke wil en ben klaar voor de strijd”.
In het verslagjaar is de wet goedgekeurd die de sociale voorzieningen verbetert:
 Eénmalige uitkering bij de geboorte van een kind
 Een maandelijkse uitkering voor kinderen tot drie jaar
1

Niet Gouvernementele Organisatie
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Een maandelijkse uitkering aan gezinnen met 3 of meer kinderen in de leeftijd van 3
tot 16 jaar.
 Een maandelijkse uitkering aan pensioengerechtigden.
De hoogte van de uitkeringen wordt jaarlijks door de regering vastgesteld met enerzijds
als uitgangspunt het beschikbare budget en de economische situatie en anderzijds het
bestaansminimum.
Op 1 januari 2018 moest de wet van kracht worden, maar alleen de éénmalige uitkering
bij de geboorte van een kind is in uitvoering gekomen.
Veel mensen, vooral uit het zuiden van Kirgizië, zijn in 2017 naar Rusland vertrokken om
geld te verdienen. Sommige ouders laten dan hun kinderen achter bij familie. De
Nationale Bank van Kirgizië heeft gemeld dat er in 2017 rond $ 2.300.000.000 vanuit
Rusland is overgemaakt naar KG. Na een forse waardedaling van deze geldstroom in
2015 als gevolg van de devaluatie van de Russische roebel is er sinds 2016 weer sprake
van een stijging.
Centraal Azië (Kazakhstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tajikistan, Turkmenistan)

Naar “A Tale of Two Cities” (Nederlandse vertaling “In Londen en Parijs”) van Charles
Dickens: “Het was echt de beste tijd, al was het verre van perfect, en de slechtste tijd, al
was het verre van rampzalig.” Het hangt ervan af of je de nadruk legt op de problemen
waar de landen mee te maken hebben of op de voorbeelden van de verbeteringen in de
onderlinge samenwerking.
De economie van deze vijf landen is gegroeid, maar minder dan de bevolkingsgroei. Alle
landen werden geconfronteerd met bedreiging van islamitische groeperingen in
Afghanistan en van de terugkeer van geradicaliseerde islamieten vanuit het Midden
Oosten.
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De verstandhouding tussen de landen onderling ontwikkelt zich positief. De al lange tijd
gesloten grenzen tussen Oezbekistan en Kirgizië zijn voor het grootste deel weer open.
Er is wel enige tijd sprake geweest van een botsing tussen Kazakhstan en Kirgizië als
gevolg van een ontmoeting tussen de president van Kazakhstan en de tegenkandidaat
voor de presidentsverkiezingen in Kirgizië. De verhoudingen lijken genormaliseerd.
Conclusie
Er is sprake van een relatieve stabiliteit in Centraal Azië en in Kirgizië. Deze fragiele
stabiliteit kan onder druk komen te staan, bijvoorbeeld omdat huidige leiders van het
podium zullen verdwijnen of omdat het optimisme in Oezbekistan ineenstort als de
vooruitgang niet snel genoeg gaat of omdat de terroristendreiging sterk toeneemt.
Stichting Elnura hoopt voor Kirgizië ooit overbodig te zijn, maar de ontwikkelingen wijzen
daar nog niet op. De verschillen tussen rijk en arm zijn en blijven vooralsnog groot.
Kirgizië staat op een troosteloze 136e plaats op de ranglijst van minst corrupte landen
van Transparency International. Eén op drie leeft in Kirgizië onder de armoedegrens.
De sociale zekerheden lijken weliswaar licht te verbeteren, maar de toegang tot het
verkrijgen ervan is nog verre van volmaakt.
Er is dus nog altijd werk aan de winkel! Met veel dank aan onze sponsors en donateurs
sluiten wij 2017 af. Wij hopen met uw steun ons werk te kunnen voortzetten.
Het bestuur van
Stichting Elnura

Zoetermeer, mei 2018

Er zijn mensen
die van de zon een eenvoudige gele vlek maken,
maar er zijn ook mensen
die van een eenvoudige gele vlek een echte zon maken.
(Picasso)

Bronnen:
The Jamestown Foundation > Eurasia daily monitor (Paul Goble)
The Times of Central Asia (Douglas Green en Maria Levina)
Eigen waarneming
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1. DOELSTELLING
De statuten van Stichting Elnura verwoorden de doelstelling als volgt:
Het ledigen van humanitaire nood, in het bijzonder in Kirgizië op basis van de
beginselen van de Civil Society. Deze beginselen staan voor een maatschappelijke
sfeer waarin men onder andere opkomt voor de rechten van de zwakkeren en waarin
burgers gezamenlijk door hen zelf gestelde doelen kunnen verwezenlijken. De
doelgroep bestaat uit zelfstandige sociale organisaties die gericht zijn op opvang en
verzorging van hulpbehoevende jongeren en ouderen.
Aan het realiseren van deze doelstelling geeft de stichting vorm in nauwe
samenwerking met Babushka Adoption en Center for the Protection of Children, beide
in Bishkek. Deze lokale NGO’s zetten zich in om onder de armoedegrens levende
ouderen respectievelijk al dan niet dakloze straatkinderen een beter leven te bieden.
Stichting Elnura pakt ook andere projecten op, veelal op het gebied van medische
zorg. Dit blijft zij doen als ze op haar pad komen en ze door betrouwbare bronnen
worden aangedragen.
a. Meer over Babushka Adoption (BA)
De missie van Babushka Adoption Foundation is een bijdrage
te leveren aan het verbeteren van het leven van ouderen
door sociale en financiële steun te bieden en door hun
rechten en belangen te beschermen en te bevorderen. BA is
de toonaangevende NGO in de Kirgizische Republiek die helpt
onder ouderen de armoede te verminderen en hen uit hun isolement te halen. Het
gaat dan om ouderen die in moeilijke omstandigheden leven, lage pensioenen
ontvangen en geen naaste familieleden hebben die voor hen kunnen zorgen. Hierbij
zijn de alleenstaande ouderen het meest kwetsbaar.
Aan het eind van het jaar was het
gemiddeld pensioen KGS 5.517 =
ca. € 66 per maand. Ongeveer 52%
van de gepensioneerden in Kirgizië
ontvangen echter minder per
maand
Volgens het Centraal Bureau
Statistiek van Kirgizië was het
bestaansminimum in 2017
KGS 4.888, waarvan gemiddeld
65% aan levensmiddelen,16% aan
non-foodproducten, 17% aan
diensten en 2% aan belastingen
wordt uitgegeven. Echter, er is geen functionerend verzekeringsstelsel voor
ziektekosten en volgens onderzoek van Babushka Adoption besteden de ouderen in
Bishkek 30 tot 50% van hun pensioen aan medicijnen/medische zorg.
Het antwoord op de vraag hoe de gepensioneerden van zulke lage uitkeringen kunnen
leven stemt droevig:
 Sommige ouderen kunnen overleven met de hulp van hun kinderen of
familieleden.
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Sommige ouderen moeten ondersteuning vragen aan organisaties zoals Babushka
Adoption
Andere ouderen bedelen op straat en/of sterven van de honger.

“Wij zijn actieve ouderen!”

In april 2017 won BA de competitie
om een nationaal concept te
ontwikkelen voor “actief ouder
worden in Kirgizië”. De wedstrijd
werd uitgeschreven door het
Nationaal comité van
parlementariërs van de Kirgizische
Republiek en gefinancierd door
“Asian forum of Parliamentarians
on Population and Development
(AFPPD)”. Met name de directeur
van BA heeft zich in het
verslagjaar hiermee bezig
gehouden. Wereldwijd bestaande
kennis over en ervaringen met dit
onderwerp zijn bestudeerd. Er zijn
rondetafelgesprekken
georganiseerd en evenementen
ontwikkeld voor 60+ers. Medio
december heeft BA het “Nationaal
concept voor actief ouder worden”
gepresenteerd in het parlement
van de Kirgizische Republiek in
aanwezigheid van NGO’s en pers.

b. Meer over Center for the Protection of Children (CPC)
De missie van CPC is het bevorderen van armoedebestrijding
onder Kirgizische kinderen door middel van bescherming van het
recht en bevordering van de belangen van straatkinderen,
ontwikkeling van alternatieven voor kinderarbeid en dakloosheid
en bevordering van initiatieven van kinderen en hun ouders.
CPC helpt kinderen met gebroken sociale relaties binnen de
familie en op school en daardoor deel zijn gaan uitmaken van het
straatleven.
CPC werkt ook
met kinderen
die weliswaar een dak boven hun
hoofd hebben, maar gedwongen
zijn om hele dagen op straat en op
markten te werken voor het
gezinsinkomen. De meerderheid
van deze kinderen heeft geen
toegang tot onderwijs en medische
diensten.

Jaarverslag 2017 - Pagina 5

Jaarverslag 2017

CPC zorgt voor directe
opvang en begeleiding van
deze kinderen en – waar
mogelijk – van hun ouders.
Alles wat nodig is voor
resocialisatie van de
kinderen krijgt aandacht.
Dit strekt zich uit van
trainingen, sociale en
psychologische begeleiding
tot het verstrekken van een
warme maaltijd.
Daarnaast zet CPC zich in
om de problematiek bij de
lokale en nationale overheid onder de aandacht te brengen en ze te wijzen op hun
verantwoordelijkheid. Dit doet CPC samen met andere NGO's, de ouders van de
kinderen en de kinderen zelf. Hiertoe loopt met financiële steun van o.a. Bread for
the World een groot project “Versterking van de capaciteit van de gemeenschappen
van interne migranten en van lokale autoriteiten om een veilig leven en inclusiviteit
van kinderen en gezinnen in moeilijke situaties te verzekeren.”
CPC heeft in 2017 besloten een licentie aan te vragen voor het exploiteren van een
kinderdagverblijf voor kinderen van werkende ouders. Dit besluit is genomen niet
alleen om te voorkomen dat de overheid de gebouwen opeist waarin de kantoren, de
centrale keuken en de opvang van dakloze kinderen zijn ondergebracht, maar ook om
gezinnen te helpen die de hoge kosten van de bestaande kinderopvang niet kunnen
opbrengen.
Aanvullende informatie over de werkwijze en de activiteiten van beide NGO’s is te
lezen op de website van Stichting Elnura (ook in Engels) en op die van BA en CPC zelf
(in het Engels en Russisch).
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2. BESTUUR EN ORGANISATIE
a. Bestuur
Op 31 december 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter a.i./secretaris : mevrouw Aleid (A.H.) van der Spek
Penningmeester
: de heer Gert (G.) Meijer
Lid
: vacant

Aleid van der Spek

Gert Meijer

vacant

b. Organisatie
Stichting Elnura is opgericht bij notariële akte van 4 februari 2004. De stichting is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
09140732. Stichting Elnura is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften en donaties aan de stichting kunnen dus worden afgetrokken voor de
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
c. Vrijwilligers
Dankzij de geheel belangeloze inzet van bij de stichting betrokken vrijwilligers is het
ook in 2017 weer mogelijk geweest elke gedoneerde euro voor 100% te besteden aan
het door de donateur aangegeven project. In 2017 heeft de heer Ad de Haas zich
gevoegd bij de vrijwilligers van onze stichting. In januari 2018 is hij toegetreden tot
het bestuur.
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Stichting Elnura. Er zijn veel uiteenlopende
werkvelden om als vrijwilliger, al dan niet als bestuurslid, aan de slag te gaan. Het
kan gaan om administratieve taken, PR-activiteiten, het schrijven van
projectvoorstellen, fondsenwerving, secretarieel werk, het onderhouden van de
website, het verzorgen van drukwerk en andere zich ad-hoc voordoende
werkzaamheden.
Helpt u mee?
Iedereen die denkt belangeloos een bijdrage te kunnen leveren is van harte welkom.
Uw woonplaats is niet belangrijk, omdat het meeste kan gebeuren via de digitale
snelweg. Wie mag het bestuur in 2018 welkom heten? Neem contact op met een
mailtje naar aleid@elnura.nl of via het contactformulier op onze website.
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3. PROJECTEN
a. Center for the Protection of Children (CPC)
 Financiële adoptie is een
doorlopend project. Een door CPC
opgenomen kind krijgt door adoptie
de mogelijkheid om naar school te
gaan (€ 120 per jaar). Onderwijs is
een basisrecht voor elk kind en geeft
het de kans zich te ontwikkelen om
later tot weloverwogen keuzes te
komen. Het schooljaar 2017/2018 is
gestart met 34 vanuit Nederland
gesponsorde kinderen (2016/2017:
36). Wij hopen in de loop van het
schooljaar meer kinderen te kunnen
“adopteren”.
 De ruimte voor het nieuw op te
zetten kinderdagverblijf (zie pagina 6)
moet voldoen aan door de overheid
gestelde voorwaarden. Voor de
financiering van daarmee gepaard
gaande kosten zijn twee aanvragen
gehonoreerd en wel door de trouwe
sponsoren:
- “De Pelgrimshoeve”, een grote
snuffelmarkt in Zoetermeer en
- Kringloopwinkel “De Groene Ezel” in
Heemskerk.



In 2017 is Stichting Elnura benaderd door The Listen Campaign uit Engeland “a
major media and fundraising venture on the theme of vulnerable children”, gericht
op mogelijke steun voor het werk van Center for the Protection of Children. Dit
heef geleid tot het rechtstreeks door CPC indienen van een aanvraag voor
(deel)financiering van het lopende project “Verbetering van de capaciteiten en
vaardigheden van interne migranten met hun kinderen, van gezinnen in moeilijke
situaties met hun kinderen en van de lokale autoriteiten” en voor de continuering
ervan.
 De Nederlandse “KidsRights
Foundation” – Give a voice to the
voiceless - organiseert jaarlijks de
International Children’s Peace Price.
In 2017 heeft CPC Aychurek
aangemeld. Zij is genomineerd, maar
heeft niet de laatste drie gehaald. Dat
neemt niet weg dat wij trots op haar
zijn.

Aychurek (bij flipover) traint CPC-kinderen
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Dit jaar heeft “Tranen als kralen” de shortlist van de door Partin/
KleineGoedeDoelen in samenwerking met ASN Foundation uitgeschreven
verhalenwedstrijd gehaald. Jammer genoeg is het verhaal niet tot de laatste drie
doorgedrongen.



Onze aanvraag bij ASN Foundation voor een bijdrage voor het voedselprogramma
van CPC heeft het niet gehaald. Waarom niet? Lees de toelichting van ASN: “De
veelheid van de verzoeken afgezet tegen de beperktheid van ons budget brengt
met zich mee, dat wij keuzes moeten maken. Bij die keuzebepaling proberen wij
de ons ter beschikking staande middelen zo goed mogelijk over de diverse
maatschappelijke aandachtsvelden te verdelen. Al deze factoren hebben ertoe
geleid dat wij uw verzoek niet kunnen honoreren.”

b. Babushka Adoption (BA)
 Het adoptieprogramma
om onder de armoedegrens
levende babushka’s (oma’s) en
dedushka’s (opa’s) een
menswaardig bestaan te
bieden is een kerntaak van BA.
Per 31 december 2017 werden
46 ouderen gesponsord vanuit
Nederland (31-12-2016: 46).
In het verslagjaar is een aantal
sponsors overleden. De door
hen gesponsorde ouderen zijn
in eerste instantie opgevangen
uit de reserve, die is
opgebouwd met eenmalige
donaties. Met de opbrengst van de Oranjebazar van de Gereformeerde Kerk
Bleiswijk konden 5 ouderen voor een periode van 2 jaar worden geadopteerd.
 Onze voorzitter bezocht
in juni het ontmoetingscentrum voor ouderen in
Batken, dat in 2015 is
gerenoveerd in samenwerking
met Wilde Ganzen. Dit bezoek
is aanleiding geweest een
vervolgproject voor te bereiden
om de toegankelijkheid van het
centrum voor de bezoekers te

verbeteren en veiliger te
maken. Daarvoor zijn nodig
een nieuwe omheining en een
goede bestrating (Nieuwsbrief augustus 2017).
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c. Diversen
 Via onze honorair consul in
Kirgizië ontvingen wij de aanvraag
van geriatrisch centrum Ardager
(letterlijk vertaald “veteraan”) in
Bishkek voor de inrichting van een
ruimte voor fysiotherapie. De
financiering ervan is rondgekomen
en in juni kon onze voorzitter de
oplevering ervan bijwonen.

 Bij een bezoek aan de
Kraamkliniek #2 in Bishkek heeft
de voorzitter kunnen vaststellen
dat de in 2015 geleverde
apparatuur volop wordt gebruikt en
er nog perfect uitziet. Tijdens de
gesprekken bleek een dringende
behoefte aan nieuwe
(verlos)bedden en rolstoelen.
Daarvoor is een aanvraag
ingediend en gehonoreerd. In
december zijn 2 verlosbedden, 8
ziekenhuisbedden en 2 rolstoelen in
aanwezigheid van onze honorair
consul mevrouw Elena Yun
opgeleverd.
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4. FINANCIËN
De jaarrekening 2017 is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd. Deze is opgesteld op
basis van de “Richtlijn 650: fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de
Jaarverslaglegging.
Ook in 2017 heeft de stichting weer een aantal schenkingsovereenkomsten kunnen
sluiten voor zogenoemde ‘periodieke giften’. Dit zijn voor de gever
belastingvriendelijke giften en voor de stichting een versteviging van de basis,
waarop het beleid vorm gegeven kan worden. Deze manier van schenken kan zonder
tussenkomst van een notaris. Een schenkingsovereenkomst, die op onze website
gedownload kan worden, is voldoende om het belastingvoordeel te verkrijgen.
In 2017 mochten wij de eerste uitkering via Helpfreely ontvangen. Het is een
aarzelende start, terwijl er toch zo’n 4800 winkels bij zijn aangesloten en in het
algemeen steeds meer wordt gekocht via internet. Na het gratis installeren van de
Helpfreely app verschijnt deze in de kop van de website van de deelnemende
webwinkel. Bij een bestelling de app activeren en aangeven dat u wilt doneren aan
….. > Stichting Elnura.
Gemak dient de mens! In het najaar is op de website de
mogelijkheid opgenomen om via de knop “doneren” rechtstreeks een
bijdrage over te maken.
De donateurs voor het educatieprogramma voor CPC-kinderen hebben aan het begin
van schooljaar 2017/2018 een verslag ontvangen over de (vorderingen van de)
kinderen. De zogenoemde permanente donateurs krijgen jaarlijks persoonlijk een
verslag over het door hen ‘geadopteerde’ kind.
De sponsors van ouderen krijgen jaarlijks een verantwoording van de besteding van
hun donatie.
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5. COMMUNICATIE
a. Website & Sociale Media
Via deze media wordt met een diversiteit aan belangrijk en informatief nieuws
gecommuniceerd over het reilen en zeilen van de stichting > www.elnura.nl Facebook - LinkedIn – Instagram
b. Pers
 Stichting Elnura plaatst regelmatig berichten op de digitale versie van huis-aanhuisbladen en andere digitale platformen.


In het decembernummer van het Wilde Ganzen Magazine (pagina 6) verscheen
het artikel “Van koude oorlog tot warme thee” over het werk van Babushka
Adoption, in het bijzonder over het ontmoetingscentrum voor ouderen in Batken
(ZW Kirgizië). De renovatie van dit centrum is in een samenwerking tussen
Stichting Elnura en Wilde Ganzen in 2015 uitgevoerd.

c. Publicaties
Een flyer over het adoptieprogramma van Babushka Adoption
In 2017 verschenen de volgende Nieuwsbrieven van Stichting Elnura:
 In mei om even bij te praten
 In augustus reisverslag van het werkbezoek van de voorzitter aan Kirgizië
 In november over de gang van zaken
Deze drie Nieuwsbrieven zijn te downloaden via onze website.
Vanaf december zijn de Nieuwsbrieven in een nieuw format verschenen:
 In december een presentatie
van de stichting op TV
Bekijk de video van deze presentatie
die in december is uitgezonden in het
programma LifestyleXperience op
RTL4 en RTL5.
Twee Zoetermeerse huis-aanhuisbladen hebben hieraan aandacht
besteed.

 En ook in december de
jaarlijkse Nieuwjaarsgroet
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Daarnaast verschenen twee Nieuwsbrieven van Babushka Adoption:
 In maart over het reilen en zeilen in 2016 en de plannen voor 2017
 In juli over de gang van zaken in het eerste halfjaar.
Beide Nieuwsbrieven zijn te downloaden via onze website.
Diversen
Op 30 september heeft de voorzitter acte de présence gegeven op de Partindag 2017
en op 22 november heeft zij het symposium “De wereldwijde impact van kleine
ontwikkelingsprojecten” ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Wilde Ganzen
bijgewoond (zie ook pagina 13).
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6. CONCLUSIES
a. Situatie Kirgizië
Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van de in oktober in Kirgizië gehouden
presidentsverkiezingen. De nieuwe president, Sooronbay Jeenbekov, heeft zich de
eerste tijd op de achtergrond gehouden en is begin 2018 voor het eerst met
beleidsvoornemens naar buiten getreden. Het aanpakken van de in alle geledingen
voorkomende corruptie lijkt een belangrijk speerpunt te worden (zie ook pagina 1).
De bij wet aangekondigde verbeteringen van de sociale voorzieningen staan onder
druk en zijn nog maar heel beperkt in werking getreden.
Een voorzichtig optimisme over de stabiliteit van het land en de beleidsvoornemens
van de overheid lijkt gerechtvaardigd, maar er is nog een lange weg te gaan.
b. Werk Stichting Elnura
Tijdens het door Wilde Ganzen georganiseerde symposium presenteerde Dr. Sara
Kinsbergen van de RU Nijmegen de laatste uitkomsten van een al jaren lopend
onderzoek onder en naar Particuliere Initiatieven (PI’s). Stichting Elnura is zo’n PI en
daarom willen wij u enkele uitkomsten niet onthouden.





“Er ligt een enorm potentieel verscholen in het werk van PI. Wel zijn de vette
jaren wat betreft financiering voorbij. Werden er in 2006 nog 2000 projecten
gefinancierd door organisaties als Wilde Ganzen, in 2015 zijn dat er nog maar
350. Ook de groei van het aantal PI’s neemt voor het eerst af. Gelukkig stijgt na
de crisis het geefgedrag onder particulieren weer.”
“Ook de rol van vermogensfondsen wordt steeds groter”, waarbij ze vertelde dat
organisaties met ervaring en een groter budget meer kans hebben te overleven.
“Het gaat goed met jullie”, zei Sara tegen de Particuliere Initiatieven. “De
meesten van jullie zijn er nog en doen het goed. Jullie weten te overleven in een
sterk veranderende omgeving en zijn ‘alive and kicking’”

De hieronder weergegeven feiten en cijfers zijn afkomstig uit de laatste enquête
binnen dit onderzoek onder bijna 800 PI’s
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7. VOORUITBLIK
Zowel CPC als BA zetten zich in om de lokale en nationale overheden te betrekken bij
het verbeteren van de financiële en sociale omstandigheden voor respectievelijk
(interne migranten)gezinnen/-kinderen in moeilijke situaties en onder de
armoedegrens levende ouderen.
Vooralsnog is nadrukkelijk hulp geboden. Het bestuur van Stichting Elnura richt zijn
acties in 2018 in het bijzonder op:
 het adoptieprogramma om CPC-kinderen naar school te laten gaan (€ 120 per
jaar).
 het werven van sponsors voor de ouderen op de wachtlijst van Babushka Adoption
(€ 180 per jaar),
Het hoopt hiermee ook in 2018 een wezenlijke bijdrage te leveren aan een beter
leven nu en in de toekomst voor (de gezinnen van) op straat levende en werkende
kinderen en onder de armoedegrens levende babushka’s en dedushka’s.

Namens ons allemaal, maar in
het bijzonder namens de
kinderen van CPC en de ouderen
van BA hartelijk dank voor uw
steun.

Wij allemaal
hopen en vertrouwen
ook in 2018
te kunnen rekenen
op uw steun.

Zoetermeer, mei 2018
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B A L A N S 31-12-2017

ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
PASSIVA
Bestemmingsfondsen
Specifiek:
Kraamkliniek #2 Bishkek

31/12/2017
€

31/12/2016
€

0
24,157.47

139.52
27,089.33

24,157.47

3,374.40

27,228.85

-

Center for the Protection of Children
(CPC):
Leerlingadoptie > Re-Sell
Voedselprogramma
School uniform
Kindergarten
Leerlingadoptie
Onderhoud ramen shelter
Totaal bestemmingsfondsen CPC

4,000.00
776.48
4,776.48

960.00
1,665.00
1,500.00
1,136.00
1,500.00
6,761.00

Babushka Adoption(BA):
Kerk Bleiswijk
Adoptieprogramma
Carolusgulden
Totaal bestemmingsfondsen BA

1,350.00
4,443.92
2,143.31
7,937.23

3,429.50
4,583.33
8,012.83

Reserves
Algemene reserve
Bestemmingsreserve CPC
Totaal reserves

2,569.36
5,500.00
8,069.36

3,455.02
9,000.00
12,455.02

24,157.47

27,228.85

Totaal passiva

NB aanpassing van de balans 2016, omdat het adoptieprogramma van BA een verbeterd saldo
weergeeft. Om deze reden is ook de Algemene Reserve 2016 aangepast.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
2017
€
BATEN
Uit eigen fondsenwerving
CPC Voedselprogramma
CPC Leerlingadoptie
CPC School uniform
CPC Onderhoud ramen kinderopvang
BA adoptie
Ardager Geriatric Center

2016
€

3,198.13

€

2,610.63
3,769.00
1,500.00
6,610.63
5,345.00

6,606.92
6,600.00
16,405.05

Overige baten
Giften tbv kantoororganisatie
Rente bank

766.07
27.59

LASTEN
Besteed aan:
CPC Voedselprogramma
CPC Leerlingadoptie
CPC Onderhoud ramen shelter
DIV med.app.Bishkek
BA Project Batken / Wilde Ganzen
Ardager Geriatric Center
BA adoptie

19,835.26

599.33
78.34
793.66
17,198.71

Totaal baten

677.67
20,512.93

2,610.63
2,793.02
6,610.63
2,915.50

2,421.65

6,414.32
5,592.50
14,428.47

Kantoororganisatie:
Reiskosten algemeen
Reis-/verwervingskst
Kantoorkst
(drukwerk,porto,kopiëren,PR)
Bankkosten
Website, bouw & onderhoud
Totaal lasten
RESULTAAT
RESULTAATSBESTEMMING
Toegevoegd aan:
Kraamkliniek #2
Algemene reserve
Onttrokken aan:
Bestemmingsfondsen
Babushka Adoption
Bestemmingsfondsen CPC
Bestemmingsreserve CPC

€

14,929.78

-

509.20
-

869.61

167.76

131.36
336.90

181.25
67.50

1,337.87

925.71

15,766.34

15,855.49

1,432.37

4,657.44

3,374.40
3,618.09

4,509.75

(75.60)

(3,128.08)

(1,984.52)
(3,500.00)

5,098.97
(1,823.20)

1,432.37

4,657.44

Bijlage bij Jaarverslag 2017 - pagina 3/3

TOELICHTING bij Balans 31-12-2017 en Staat van baten en lasten 2017
Algemeen
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Conform het bepaalde in de statuten ontvangen de bestuursleden als zodanig geen beloning voor
hun werkzaamheden; wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.
Waarderingsgrondslagen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Baten en
lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
Fondsen
Als door derden middelen aan de stichting zijn verstrekt waaraan een specifieke aanwending moet
worden gegeven, worden deze in de balans gepresenteerd als bestemmingsfonds. Voorbeeld in
2016 en 2017 is De Carolusgulden, opgebouwd uit een bedrag voor adoptie van € 3.300 resp. €
1.560 en voor sociale ondersteuning van € 1.283 resp. € 583.
Reserves
In aansluiting op de regelgeving inzake de jaarverslaggeving van fondsenwervende instellingen
wordt door afzonderlijke benoeming van de reserves in de balans aangegeven op welke wijze de ter
beschikking staande middelen zullen worden aangewend.
Volgens de statuten van de Stichting moeten batige saldi worden bestemd voor het doel van de
stichting dan wel – bij eventuele liquidatie – voor een soortgelijk doel.
Baten en lasten
In 2016 zijn bijdragen ontvangen van Nederlandse sponsoren en van Schotse studenten, die een
fietstocht door Kirgizië hebben gemaakt. In 2017 geldt dit voor onder meer de CPC Kindergarten en
de Kraamkliniek. De ultimo jaareinde resterende gelden zijn in bestemmingsfondsen weergegeven.

