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1. VOORWOORD
STICHTING ELNURA richt zich op onderwijs voor en begeleiding van kansarme
kinderen en op humanitaire steun aan hulpbehoevende ouderen in de Republiek Kirgizië.

=KIRGIZIË

Kirgizië is 5x zo groot als Nederland en telt ruim 6 miljoen inwoners. Rond 20% leeft
onder de armoedegrens, zo’n 5% net daarboven en 0,8% in extreme armoede.
Er vertrokken in 2018 rond 750.000 inwoners naar het buitenland, waarvan 80% naar
Rusland. Belangrijkste redenen van vertrek zijn:
 geen werk - laag salaris/pensioen
 slechte voorzieningen - scholen, medische zorg
 corruptie - onvrede met overheidsbeleid
Gemiddeld 70% van hun salaris werd naar huis overgemaakt (= 30% van het BNP van
Kirgizië). In 2018 is dit bedrag ten opzichte van 2017 gestegen met 7,7%.

De gevolgen voor het thuisfront,
zowel voor de kinderen als voor
de ouders van degenen die
vertrokken, zijn ingrijpend. Vaak
gaan beide ouders weg en laten
hun kinderen bij opa/oma achter.
In het gunstige geval komt een
deel van het in het buitenland
verdiende salaris bij het
thuisfront, maar het komt ook
voor dat het thuisfront niets meer
hoort..
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De hoofdstad Bishkek heeft rond 1 miljoen
inwoners, waarvan meer dan de helft niet is
geregistreerd en dus geen legale status
heeft. Ze wonen in gehuurde “huizen” aan
de rand van de stad, hebben geen recht op
sociale voorzieningen, onderwijs, medische
zorg. Het gaat hierbij meestal om interne
migranten, gezinnen die van het platteland
naar de stad komen om daar het geluk te
vinden, maar bedrogen uitkomen.

Veel, vaak alleenstaande, ouderen moeten rondkomen van een pensioen onder het
bestaansminimum (ca. € 62 per maand). De kinderen zijn vertrokken en laten niet altijd
iets van zich horen of moeten zelf alle zeilen bijzetten om in hun eigen onderhoud te
voorzien. Dit leidt in veel gevallen tot een mensonwaardige oude dag.
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2. CENTER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN (CPC)
Stichting Elnura doet haar werk in nauwe samenwerking met
CPC in Bishkek, een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO)
die zich in Bishkek inzet om al dan niet dakloze, meestal
werkende straatkinderen in Bishkek een beter
toekomstperspectief te bieden.
De vele interne migranten vinden geen werk, wonen in
gehuurde “huizen” aan de rand van de stad, hebben geen
documenten en daardoor geen recht op sociale voorzieningen,
onderwijs en medische zorg. De ouders vinden geen of
onderbetaald werk. De kinderen worden aan het werk gezet of
moeten bedelen voor het gezinsinkomen.

Gezinnen in deze moeilijke leefomstandigheden zijn de doelgroep van CPC en dan vooral:
 de (dakloze) kinderen die werken of bedelen en niet naar school gaan
 hun families en ook de bewoners, autoriteiten en scholen in de achterstandswijken,
waar deze kinderen wonen, om ze te betrekken bij het oplossen van de problematiek.
CPC beschikt over:





een pand waarin de shelter voor 24/7 opvang van dakloze en verwaarloosde
kinderen, de kindercrèche, de kantoren en de centrale keuken zijn gehuisvest.
dagverblijven bij de twee grootste markten in Bishkek (het werkgebied van kinderen
en hun ouders), waar de in het CPC-programma opgenomen kinderen een warme
maaltijd en een brede begeleiding ontvangen
een zomerhuis aan het grote meer Issyk-Kul voor ontspanning, gecombineerd met
workshops en allerhande trainingen en …..
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Een team medewerkers, waaronder sociaal werkers, een psycholoog, een
verpleegkundige, kantoor- en keukenpersoneel

CPC-medewerkers met oud-bewoners van de CPC-shelter

Er zijn 680.000 kinderen in Kirgizië van 3
tot 6 jaar, waarvan er maar 280.000 naar
een crèche kunnen. De beschikbare
particuliere crèches zijn vaak te duur voor
de doelgroep van CPC. Reden waarom
CPC voor deze groep een kindercrèche is
gestart, mede mogelijk gemaakt met
donaties via Stichting Elnura. De ouders
kunnen nu werken en de kinderen kunnen
naar school.

De overheid heeft het probleem
onderkend, maar mist de financiële
middelen om er iets tegen te doen.
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Een belangrijk onderdeel in
het programma van CPC voor
de resocialisatie van de
kinderen is onderwijs, een
basisrecht voor elk kind.
Elnura heeft samen met CPC
daarvoor het project
ontwikkeld “financiële adoptie
van een kind” om kinderen
de mogelijkheid te bieden
naar school te gaan.
Gedurende het schooljaar
2018/2019 maken 36
kinderen deel uit van dit
project (2017/2018 34
kinderen).
Donateurs voor dit
programma hebben bij het
begin van het schooljaar
2018/2019 een verslag
ontvangen over de
(vorderingen van de)
kinderen. De zogenoemde
permanente donateurs
krijgen jaarlijks persoonlijk
een verslag over het door
hen ‘geadopteerde’ kind.
Dankzij donaties via Stichting Elnura konden in 2018 de laatste kozijnen/ramen/
vensterbanken worden gerenoveerd in het pand, waarin CPC haar kantoor heeft, de
centrale keuken zich bevindt, de shelter is gehuisvest en de kindercrèche is gestart.
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Center for the Protection of Children vierde in september zijn 20-jarig jubileum.
Een greep uit wat in die 20 jaar is
bereikt:
 1243 kinderen zijn opgevangen
in de shelter en daarvan konden
816 kinderen terugkeren naar
hun familie,
 3360 kinderen zijn begeleid via
de twee dagverblijven.

1075 kinderen namen deel aan
zogenoemde peer-to-peer trainingen (voor en
door kinderen) over diverse onderwerpen, zoals
“persoonlijke groei”, “[voorkomen van] HIV/aids”

16000 schoolkinderen kregen de training
“Voorkom geweld!”.

595 kinderen uit het CPC-programma
gingen naar de universiteit.

1977 consulten voor bewoners in moeilijke
leefsituaties.
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Dankzij lobbyactiviteiten van CPC en lokale partner-NGO’s is in maart 2018 een wet
getekend, die o.a. regelt dat de daadwerkelijke verblijfplaats van burgers wordt
geregistreerd en als basis geldt voor het in aanmerking komen van allerhande
voorzieningen. Hiermee valt een aantal problemen als gevolg van het ontbreken van
oorspronkelijke documenten weg. Het maakt bijvoorbeeld de door diezelfde lobbygroep
bereikte regeling dat families bij de geboorte van een kind een eenmalige uitkering van
ca. € 50 kunnen ontvangen, veel toegankelijker.

3. BABUSHKA ADOPTION (BA)
Kirgizië heeft een kleine 650.000 gepensioneerden. Bijna 40% daarvan moet rondkomen
van een pensioen onder de armoedegrens. De nationale overheid heeft erkend dat dit
onacceptabel is en heeft € 8,2 miljoen gereserveerd voor de pensioenen in 2019.
Om de leefomstandigheden van de kansarme, onder
de armoedegrens levende, meestal alleenstaande
ouderen te verbeteren werkt Elnura nauw samen met
Babushka Adoption, niet alleen in Bishkek, maar ook
in het armste district in het zuidwesten van Kirgizië,
district Batken.

Centraal staat het adoptieprogramma om de kansarme ouderen een menswaardig
bestaan te bieden. Helaas is in 2018 een aantal trouwe sponsors overleden. Gedeeltelijk
zijn deze plaatsen door nieuwe donaties ingevuld, maar per ultimo 2018 werden er 44
ouderen vanuit Nederland gesponsord, terwijl dit er eind 2017 nog 46 waren.
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De sponsors van de
ouderen krijgen jaarlijks
een verantwoording van
de besteding van hun
donatie.
In 2018 ontvingen zij ook
drie in het Nederlands
vertaalde nieuwsbrieven
van Babushka Adoption.

In januari is bij Wilde Ganzen de aanvraag ingediend voor het plaatsen van een nieuw
hekwerk en het aanleggen van een goede bestrating bij het – ook in samenwerking met
Wilde Ganzen gerenoveerde - ontmoetingscentrum in Batken.

Helaas achtte Wilde Ganzen uiteindelijk de financiële situatie van Babushka Adoption niet
sterk genoeg om goedkeuring te verlenen aan het project.
Onze voorzitter heeft in mei 2019 in Bishkek een bespreking gehad met de directie en
het bestuur van Babushka Adoption over de voortgang van de samenwerking, niet alleen
vanwege de niet sterke financiële situatie van Babushka Adoption, maar ook omdat de
uitvoering van het sponsorprogramma niet meer verliep conform de afspraken tussen
Babushka Adoption en Stichting Elnura. De gesprekken hierover zijn nog gaande.
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4. KRAAMKLINIEK #2 in BISHKEK
Bij gebrek aan voldoende linnengoed moeten
kraamvrouwen vaak eigen beddengoed meenemen.
Kraamkliniek #2 in Bishkek is een laagdrempelige
kliniek. Veel vrouwen hebben dat beddengoed niet.
Via de Nederlandse honorair consul in Kirgizië
heeft Elnura een band opgebouwd met deze
kraamkliniek. Dankzij een mooie donatie konden er
begin 2018 voor 10 bedden kussens, dekbedden en
dekbedovertrekken worden aangeschaft.
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5. FINANCIËN
De jaarrekening 2018 is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd. Deze is opgesteld op
basis van de “Richtlijn 650: fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de
Jaarverslaglegging.
De Eerste kamer heeft in december 2018 het nieuwe Belastingplan aangenomen. Dit
heeft helaas gevolgen voor de giftenaftrek, die vanaf 2018 tot 2023 wordt afgebouwd
van maximaal 51,95% (2018) naar 37,05% (2023). De systematiek blijft ongewijzigd:
 gewone giften, waarvoor een drempel geldt van 1% van het verzamelinkomen
[minimum € 60] en een maximum aan giften van 10% van het verzamelinkomen
 periodieke giften (met schenkingsovereenkomst), waarvoor geen drempel en ook
geen maximum geldt.
Voor 2019 is er nog nauwelijks sprake van vermindering van de aftrek, maar wij hopen
dat u ook in de jaren daarna ons werk blijft steunen.

6. COMMUNICATIE
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht
geworden. Naar aanleiding daarvan is ons nieuwe privacy statement gepubliceerd en de
beveiliging van de persoonsgegevens van onze donateurs in onze administratie geregeld.
Stichting Elnura probeert haar (potentiële) donateurs zo direct en persoonlijk mogelijk te
benaderen en maakt daarvoor gebruik van de sociale media en eigen publicaties.
Daarnaast plaatst zij berichten in de digitale versie van lokale kranten.
In 2018 verschenen de volgende nieuwsbrieven:
1

maart

Adoptieprogramma’s CPC en BA

16

maart

25

mei

10

augustus

Bijpraten / lopende zaken

9

september

20-jarig jubileum Center for the Protection of Children

8

november

Decembermaand <> feestmaand

6

December

Licht en warmte in de donkere decembermaand

Project met BA en Wilde Ganzen voor hekwerk en bestrating
ontmoetingscentrum ouderen in Batken
Ons beleid en uw privacy over de nieuwe Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG)

Het 2-minutenfilmpje over ons werk, gemaakt in december 2017, heeft nog niets aan
actualiteit ingeboet.
In april waren alle honorair consuls op uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken in Nederland. Zo ook de Nederlands honorair consul in Bishkek, mevrouw Elena
Yun. De voorzitter van Stichting Elnura heeft haar tijdens dit bezoek ontmoet en de
nauwe banden aangehaald.
In september heeft de voorzitter de jaarlijkse Partindag bezocht. Stichting Elnura is lid
van deze branchevereniging voor kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking.
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In november
hebben wij op
uitnodiging van de
Dutch Kyrgyz
Business Council
acte de présence
gegeven op de
bijeenkomst ter
herdenking van de
90e geboortedag
van de Kirgizische
schrijver Chingiz
Aitmatov
De boeken van
Aitmatov zijn in 150
talen vertaald.

7. CONCLUSIE en VOORUITBLIK
Voor onze doelgroepen in Kirgizië is er weinig tot niets veranderd. De Euraziatische
Economische Unie (EEU), waarvan Kirgizië deel uitmaakt, heeft op de import van
goederen uit China prijsverhogend gewerkt. Gevolg hiervan is dat de grote Dordoi-markt,
waar veel interne migranten werk vinden, minder handelaren telt en dus minder
werkgelegenheid biedt. De problemen in de woonwijken eromheen, waar veel interne
migranten wonen, stapelen zich op.
Stichting Elnura richt zich in 2019 op de twee kernprogramma’s:
 het adoptieprogramma van CPC om kinderen naar school te laten gaan (€ 120 per
jaar)
 onder voorbehoud (zie pagina 9 laatste alinea) het adoptieprogramma van BA om
ouderen een menswaardige oude dag te bezorgen (€ 180 per jaar)
Stichting Elnura volgt de ontwikkelingen in Kirgizië in het algemeen en bij CPC en BA in
het bijzonder. Wij kunnen dat niet alleen en hebben de hulp en betrokkenheid van
sponsors, donateurs en vrijwilligers dringend nodig.

Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,
vriendelijkheid in denken schept diepzinnighe id,
vriendelijkheid in geven schept liefde.
Lao-Tse, Chinees filosoof ca. 600 vC
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BALANS 31-12-2018
31-12-2018
€€
ACTIVA
Liquide middelen
Totaal activa
PASSIVA
Bestemmingsfondsen
Specifiek >
Kraamkliniek #2, Bishkek
Center for the Protection of
Children (CPC)
De Groene Ezel > kindergarten
Programma Leerlingadoptie
Totaal
Babushka Adoption (BA)
Kerk Bleiswijk
Adoptieprogramma
Project Batken II
De Carolusgulden
Totaal

Totaal passiva

9.355,77
9.355,77

24.157,47
24.157,47

500,00

3.374,40

746,65

4.000,00
776,48

746,65

450,00
4.304,40
2.135,00
1.590,00

Totaal bestemmingsfondsen
Reserves
Algemene reserve
Bestemmingsreserve CPC
Bestemmingsreserve BA
Totaal reserves

31-12-2017
€€

4.776,48

1.350,00
4.443,92
2.143,31
8.479,40

7.937,23

9.726,05

16.088,11

-695,28
325,00

2.569,36
5.500,00
-370,28

8.069,36

9.355,77

24.157,47
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
2018
BATEN
Eigen fondsenwerving
CPC Voedselprogramma
CPC Schoolfond
CPC programma Leerlingadoptie
CPC (winter)kleding
CPC Kindergarten
BA Adoptieprogramma
BA project Active Longivity
Ardager Geriatric Center

2017

300,00
200,00
3.568,62
589,65
750,00
6.810,83
500,00

3.198,13

6.606,92
6.600,00
12.719,10

Gezamenlijkse fondsenwerving
Specifiek: beddengoed
kraamkliniek #2 Bishkek
BA: vrijval verplichting adoptie 2017

16.405,05

500,00
1.635,18
2.135,18

Overige baten
Giften tbv kantoororganisatie
Rente bank

549,11
6,45
555,56
15.409,84

Totaal baten
LASTEN
Besteed aan:
CPC Voedselprogramma
CPC Schoolfonds
CPC programma Leerlingadoptie
CPC (winter)kleding
CPC Kindergarten
Ardager Geriaric Center
BA project Active Longivity
BA Adoptie

766,07
27,59

300,00
200,00
3.623,22
589,65
750,00

793,66
17.198,71

2.421,65

6.414,32
500,00
8.391,68

5.592,50
14.354,55

Kantoororganisatie:
Marketing & PR
kantoorkosten >
drukwerk, porto, kopiëren enz.)
Bankkosten
Website > bouw en onderhoud

14.428,47

3.630,00
469,00
126,00
94,90

869,61
131,36
336,90

Totaal lasten

4.319,90
18.674,45

1.337,87
15.766,34

RESULTAAT

-3.264,61

1.432,37
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TOELICHTING bij Balans 31-12-2018 en Staat van baten en lasten 2018
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: De Carolusgulden is ultimo 2016 en 2017 opgebouwd uit een bedrag voor adoptie
van € 3.300 resp. € 1.560 en voor sociale ondersteuning van € 1.283 resp. € 583. Per ultimo
2018 is nog een saldo van € 1.590 beschikbaar (€1.272 adoptie en € 318 sociale
ondersteuning).
Reserves
In aansluiting aan 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 2017 zijn voor meerdere jaren middelen ontvangen voor onder meer de CPC Kindergarten
en de Kraamkliniek. De ultimo jaar resterende gelden zijn in bestemmingsfondsen
weergegeven.

