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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Food for All van het jaar 2016. Dit jaar stond in
het teken van de continuering van de projecten voor ‘Embracing Hope Ethiopia’ ten behoeve
van alleenstaande moeders en hun kinderen, alsmede het kinderhuis Rehoboth met de tien
tieners, beide in Addis Ababa. Daarnaast is met de stichting ‘Bright Future Ethiopia’ een
nieuw project opgestart op het platteland van Fital, voorafgegaan door een noodhulp project
aldaar in verband met de nijpende voedselsituatie door de droogte.
Het boekjaar loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.
De organisatie
Food for All is op 4 december 2003 in Vlaardingen officieel opgericht. FFA is een
Nederlandse non-profit organisatie en staat ingeschreven onder de naam “Stichting Food for
All” bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 24355514. Het RSIN nummer is
8128.47.817. Tevens is FFA door de Belastingdienst aangemerkt als een tot algemeen nut
beogende instelling (ANBI) volgens artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.
De bestuursleden van FFA ontvangen geen beloning, wel kunnen zij onkosten declareren.
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Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het verlenen van hulp en bijstand aan mensen in nood in Ethiopië
en hen voorzien van een aantal basis voorzieningen, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verstrekken van voedsel en eerste hulp;
b. het verbeteren van de gezondheidszorg, scholing, werkgelegenheid, huisvesting en sociale
omstandigheden;
c. het inzamelen, transporteren en distribueren van hulpgoederen, levensmiddelen, kleding en
meubilair;
d. het samenwerken met lokale stichtingen, instanties, kerken en bewoners.

Beleidsplan Food for All 2016
Voor het realiseren van haar doelstelling werkt Stichting Food For All in Ethiopië nauw samen
met lokale stichtingen en organisaties die dezelfde doelstelling hebben.
De hulp richt zich op meerdere doelgroepen, zoals alleenstaande moeders en hun kinderen,
verwaarloosde (wees)kinderen, behoeftige bejaarden.
FFA werkt vanuit een Christelijke levensovertuiging, maar biedt hulp onafhankelijk van de
levensovertuiging van de betrokkenen.
De geboden hulp via projecten van de lokale organisaties bestaat uit het voorzien in
opleidingen, het vinden van werk, ondersteuning in de dagelijkse zorg (ook medische) en het
bieden van onderwijs voor kinderen. In specifieke situaties wordt ook noodhulp verleend.
Samenwerking met lokale organisaties
Het initiatief en de verantwoording voor de projecten ligt bij de Ethiopische partners.
FFA maakt de uitvoering van de projecten mogelijk door middel van financiële steun en denkt
uiteraard mee bij de voortgang van de projecten.
Voorafgaand aan de start van een project, dat meestal een doorlooptijd van 3 jaar heeft,
overlegt de lokale organisatie aan FFA een projectplan met begroting dat goedgekeurd is
door de lokale overheid. Op basis van dit projectplan wordt een agreement tussen FFA en de
lokale organisatie opgesteld en namens beide besturen ondertekend door de wettelijke
vertegenwoordigers. De financiële steun door FFA wordt driemaandelijks overgemaakt, na
ontvangst en goedkeuring de voorafgaande kwartaalrapportage.
Aan het einde van het project stelt de lokale organisatie een evaluatierapport op, eveneens
ter goedkeuring door de lokale overheid.
Eén of twee keer per jaar bezoekt een vertegenwoordiging van FFA de projecten en overlegt
met de plaatselijke organisatie over de voortgang.
Projectactiviteiten 2016
In 2016 betrof de hulp van FFA hoofdzakelijk de volgende drie projecten:
Embracing Hope Ethiopia
In 2013 is FFA in contact gekomen met de stichting ‘Embracing Hope Ethiopia’ (EHE), die in
Addis Ababa in de wijk Kore, één van de meest miserabele slums van de stad, een schitterend
project uitvoert dat naadloos aansluit bij de doelstellingen van FFA, namelijk: zich inzetten
voor de allerarmsten.
Het project helpt alleenstaande vrouwen, die moeten bedelen om voor henzelf en hun
kind(eren) een inkomen bij elkaar te schrapen, met het opbouwen van een menswaardig
bestaan. Van de ca. 240 deelnemende moeders bekostigde FFA in 2016 voor 30 vrouwen en
hun kinderen alles wat nodig is om hen te voorzien van de eerste levensbehoeften, onderdak,
medische zorg, het zoeken van werk, opleiding en training en last but not least: opvang voor
hun kinderen. Die opvang wil zeggen: baby- en peuterzorg in de breedste zin van het woord en
de wat grotere kinderen kunnen naar school.
Voor meer info over EHE: www.embracinghopeethiopia.com

Rehoboth
‘Rehoboth’ is een kinderhuis in Addis Ababa dat in 2005 is opgericht door de Ethiopische
Netsi Assefa. Zij heeft zich in dat jaar ontfermd over twaalf straatkinderen tussen de 4 en
9 jaar in een kinderhuis dat zij de naam gaf “Rehoboth” (Rehoboth betekent: ‘Hier heeft de
HEER een plaats voor ons gemaakt’). De kinderen, inmiddels allemaal tieners, krijgen in het
kinderhuis een veilige, liefdevolle verzorging en zij hebben de mogelijkheid om naar school te
gaan. Het zijn stuk voor stuk kinderen met een intens triest verleden. Als zij nog familie
hebben, hebben zij af en toe contact met hen.
De zorg voor de opgroeiende tieners, hun onderwijs, kleding en andere levensbehoeften kost
veel geld. Ook onderdelen van de inrichting en de inventaris van het huis zijn regelmatig aan
vervanging toe. Bij de hoge inflatie in Ethiopië is het voor de leiding van het tehuis daarom
steeds moeilijker om elke maand financieel rond te komen. FFA steunt het kinderhuis sinds
2014 ieder kwartaal met een donatie.
Bright Future Ethiopia
Sinds medio 2016 ondersteunt FFA de activiteiten van de nieuwe Ethiopische Stichting
‘Bright Future Ethiopia Development and Charity Association’ (BFE), die haar werk verricht in
Fital. Fital is een armoedige plattelandsstreek zonder onderwijsvoorzieningen en
gezondheidszorg, zo’n 120 km ten noorden van Addis Ababa gelegen. Het is een gebied waar
men voor 90% leeft van de landbouw. Er is vooral veel armoede onder de ouderen, waar totaal
geen voorzieningen voor zijn. Als zij geen familie hebben is hun situatie ronduit hopeloos. Een
tweede doelgroep zijn verwaarloosde kinderen, veel (half-) wezen, die vaak zomaar aan hun lot
worden overgelaten. BFE voert de hulp aan deze mensen uit met bekostiging door FFA.
Omdat in Fital in 2016 acute voedselschaarste heerste door de misoogsten ten gevolge van de
enorme droogte is als eerste fase in juni 2016 begonnen met een half jaar durend noodhulp
project, waarbij de zwaarst getroffen gezinnen voedselhulp krijgen. Op 1 juli 2016 konden de
eerste partijen voedsel (graan, bonen en olie) uitgedeeld worden.
Direct aansluitend aan dit noodhulpproject en gedeeltelijk er mee samenvallend is in juli 2016
het drie jaar durende ‘Child Care and Elderly Support Project’ van start gegaan.
Bij dit drie jaar durende project ligt de nadruk niet alleen op directe hulp voor de dagelijkse
levensbehoeften (voedsel, kleding, medicijnen), maar ook op het bevorderen van de onderlinge
gemeenschapszin en eigen verantwoordelijkheid van de bevolking. Dit gebeurt onder andere
door de lokale bevolking te betrekken bij de uitvoering van de hulpverlening en hen te
stimuleren om op bescheiden schaal zelf ook te doneren voor de meest kwetsbaren in hun
omgeving. Ook krijgt de lokale bevolking training om de opbrengsten van landbouw en veeteelt
te verhogen, waardoor ze meer inkomen hebben en iets opzij kunnen leggen als buffer voor
slechte(re) tijden.
Overige projectactiviteiten
Evenals in voorgaande jaren ondersteunde FFA ook in 2016 enkele individuele jongeren
financieel bij het volgen van onderwijs. Zij ‘koppelt’ deze zo mogelijk aan donateurs in haar
achterban.

Fundraising
Behalve het meedenken in het beleid van de projecten is een hoofdtaak voor FFA het
verwerven van de financiën om uitvoering van de projecten mogelijk te maken. FFA heeft een
vaste kern van donateurs die periodiek een financiële bijdrage geven. De ANBI status van
FFA is daarbij een belangrijk gegeven.
Verder worden er regelmatig activiteiten ontplooid, zoals
- Ethiopiëdagen, met verkoop van Ethiopische artikelen, tentoonstellen van Ethiopische
kunst, informatie over Ethiopië en over de hulpprojecten etc.
- FFA standjes op verschillende markten in Vlaardingen en daarbuiten, zoals Vredesmarkten,
Lentemarkten en de jaarlijkse Kerstmarkt;
- Organiseren van boeiende filmavonden en huisconcerten, waar de bezoekers entreegeld
voor betalen en die druk bezocht worden.
- Kleinere initiatieven vanuit de vriendenkring van FFA, zoals de verkoop van zelfgebakken
koekjes, tweedehands kleding of zelfgemaakte sieraden, een oliebollenactie, gehouden
collectes, boekverkoop, etc. etc.
- Presentaties voor (vrouwen)organisaties en andere instellingen.
In voorkomende specifieke gevallen ontvangt FFA bijdragen van meerdere fondsen.
FFA geeft bekendheid aan haar activiteiten door het laten verschijnen van een halfjaarlijkse
nieuwsbrief. Ook de website is een belangrijk middel bij het bekendheid geven aan het werk
en de missie van de stichting. Daarbij zullen in de toekomst ook ‘social media’ een steeds
belangrijker rol gaan spelen.
Toelichting financieel overzicht
In het onderstaande financieel overzicht zijn de inkomsten gesplitst in drie subgroepen, te
weten Giften, Acties en Overige inkomsten.
De uitgaven bestaan uit Projectkosten, uitgaven t.b.v. Acties en Overige uitgaven.
Zoals af te lezen in het overzicht bestaan de uitgaven voor ca. 97% uit kosten voor de
verschillende projecten.
Het financiële beleid is er steeds op gericht om voldoende reserveringen te doen voor te
verwachten toekomstige langlopende projecten. Hierdoor was FFA in staat het negatieve
saldo van inkomsten minus uitgaven ten bedrage van € 63.725,83 uit eigen middelen op te
brengen. Voor de uitvoering van de thans lopende projecten worden deze reserves ook
aangesproken.
De verplichtingen voor het kinderhuis Rehoboth in Addis Ababa lopen nog enkele jaren door,
tot het moment dat de tieners volwassen zijn en in staat om in hun eigen inkomen te voorzien.
Het 3-jaars project Kore van EHE in Addis Ababa eindigt in 2017, waarna FFA haar bijdragen
voor een vervolgproject zal verminderen, mede in samenhang met haar teruglopende
financiële mogelijkheden. Het 3-jaars project Fital van BFE loopt door tot medio 2019 en
heeft een hoge prioriteit voor FFA, enerzijds vanwege de kritieke situatie ter plaatse op het
platteland, anderzijds vanwege de zeer positieve mentale impact die het nu reeds heeft op de
geïsoleerd levende bevolking aldaar.
Het overzicht op de volgende pagina geeft naast de balans een gespecificeerd overzicht van
de inkomsten en uitgaven.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

31-12-2016

31-12-2015

ACTIVA

Liquide middelen
-

betaalrekening ING

€

12.602

€

10.890

-

spaarrekening ING

€

2.595

€

59.023

-

spaarrekening ASN

€

95.277

-

totaal liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

€ 104.287
€ 110.474

€ 174.200

€ 110.474

€ 174.200

PASSIVA

Projectgerelateerde verplichtingen
-

Embracing Hope Ethiopia – Addis Ababa

€

18.000

€

54.000

-

Bright Future Ethiopia - Fital

€

73.222

€

87.000

-

totaal projectgerelateerde verplichtingen

€

91.222

€ 141.000

Reserve
-

Algemene reserve

-

totaal reserve

TOTAAL PASSIVA

€

19.252

€
€

19.252

€ 110.474

33.200
€

33.200

€ 174.200
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FINANCIEEL OVERZICHT 2016
Inkomsten
Giften
- Giften/donaties
- Diverse giften
- Subtotaal Giften
Acties
- Opbrengst statiegeld bonnenbussen
- Verkoop diversen
- Collectes
- Presentaties bijdragen
- Sponsoring Almaz
- Sponsoring Tenaye
- Sponsoring Soshina en Selam
- Sponsoring Bereket
- Sponsoring Rehoboth
- Diversen
- Subtotaal Acties
Overige inkomsten
- Rente ING 2105
- Rente ASN 2015
- Subtotaal Overige inkomsten
- Totaal Inkomsten

€ 17.633,01
€
250,00
€ 17.883,01
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

988,75
911,10
1.436,67
150,00
110,00
1.214,00
730,00
114,00
250,00
120,00
€ 6.024,52

€
€

571,86
990,31
€

1.562,17

€ 25.469,70

Uitgaven
Projectkosten
- Kinderhuis Rehoboth Addis Ababa
- Tenaye studiekosten
- Advieskosten Nebiyou
- Advieskosten Sanka
- Sponsoring Soshina en Selam
- Sponsoring Almaz
- Sposoring Bereket
- Project Kore EHE
- Noodhulpproject Fital BFE
- Hoofdproject 3-jaars Fital BFE
- Kosten betalingsverkeer projecten
- Subtotaal Projectkosten
Uitgaven t.b.v. Acties
- Inkoop winkeltje in Ethiopië
- Inkoop winkeltje diversen
- Subtotaal Uitgaven t.b.v. acties
Overige uitgaven
- Bankkosten
- Verzendkosten + postzegels
- Nieuwsbrieven
- Kantoorbenodigdheden
- Diverse onkosten
- Onkosten Projectbezoek Ethiopië
- Website
- Subtotaal Overige uitgaven

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.308,26
1.224,79
915,00
393,48
730,00
940,58
114,00
36.022,31
25.685,25
13.778,20
250,60
€ 86.362,47

€
€

259,06
11,50
€

€
€
€
€
€
€
€

Totaal Uitgaven
SALDO INKOMSTEN MINUS UITGAVEN

270,56

167,31
68,90
74,10
114,95
107,75
1.373,73
655,76
€ 2.562,50
€ 89.195,53
- € 63.725,83

