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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Food for All van het jaar 2017, een veelbewogen 

jaar. Naast de voortgang van onze ‘reguliere’ projecten, zoals verderop in dit verslag te lezen 

is, waren er in 2017 extra, bijzondere zaken die onze aandacht vroegen, zowel in Addis Ababa 

als in Fital. In 2017 vonden binnen het bestuur van Food for All twee wijzigingen plaats. 

Het boekjaar loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 

 

Bestuur 

In 2017 nam Kees Buitelaar afscheid als voorzitter, Hans Treurniet werd in zijn plaats 

benoemd tot interim-voorzitter. Ook Diana van Elzelingen verliet het bestuur, haar plaats 

werd ingenomen door Ellodin Tadesse. 

Het bestuur vergaderde vier keer in 2017. 

In november bezochten twee bestuursleden Ethiopië voor overleg met de plaatselijke 

partners en om kennis te nemen van de voortgang van de projecten. 

 

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. 

 

Adresgegevens Stichting Food for All 

    Christoffelkruid 29 

    3137WR Vlaardingen 

    www.food-for-all.nl 

    info@food-for-all.nl 

Rekeningnummer NL24 INGB 0004318998 

Bestuur: 

Interim-voorzitter Hans Treurniet, Vlaardingen 

Secretaris Franny Treurniet, Vlaardingen 

Penningmeester Natnaël Assefa, Rotterdam 

    Marijke van Papeveld, Lunteren 

    Ellodin Taddesse, Schiedam 

 

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  

 etc.; 

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 2017 

In 2017 betrof de hulp van FFA hoofdzakelijk de volgende drie projecten: 

 

Embracing Hope Ethiopia 

Het project waaraan FFA bijdraagt in de kosten van een deel van 240 gezinseenheden vond 

goede voortgang. Medio 2017 werd dit lopende 3-jaarsproject van EHE afgesloten en is een 

nieuw vervolgplan voor de komende 3 jaren bij de overheid ingediend. Voor dit nieuwe 3-jaars 

project heeft FFA besloten haar bijdrage te verminderen, mede gezien de hoge prioriteit van 

het BFE-project in Fital. 



  

         
 

 
 

  
  

 

In maart 2017 is de huizenhoge vuilnisbelt aan de rand van de wijk Kore, waar het EHE-

project uitgevoerd wordt, en waar veel mensen wonen, gaan schuiven en zijn meer dan 150 

mensen omgekomen. Food for All heeft onmiddellijk een extra geldinzamelingsactie op touw 

gezet om haar partnerorganisatie EHE in staat te stellen hulp te bieden aan de talloze 

getroffenen. De opbrengst van deze actie bedroeg ruim € 11.000,-. 

Voor meer info over EHE: www.embracinghopeethiopia.com 

   

Rehoboth 

De opgroeiende tieners in het kinderhuis ‘Rehoboth’ werden ook in 2017 door FFA ieder 

kwartaal financieel gesteund. In dit jaar is het kinderhuis nogmaals verhuisd naar een andere 

plek, beter bereikbaar en dichter bij de scholen. Door een extra gift die FFA speciaal voor 

Rehoboth kreeg konden meubilair, bedden en andere inrichting van het huis vernieuwd 

worden. Bovendien werden alle bewoners, ook de moeders, blij gemaakt met een 

spiksplinternieuw paar schoenen, geschonken door een Vlaardingse schoenenwinkel. 

De oudste jongen van de groep tieners is inmiddels een studie begonnen aan de technische 

universiteit en wordt voor de bekostiging hiervan via FFA gesponsord door een particulier. 

 

Bright Future Ethiopia 

De hulpverlening aan de alleenstaande ouderen en aan de verwaarloosde kinderen in Fital door 

Bright Future Ethiopia Ethiopia Development and Charity Association (BFE) vond gestaag 

voortgang. Echter, de mensen die van de hulp afhankelijk zijn wonen, verspreid over de 

streek, in en rondom kleine gehuchtjes en zijn niet in staat vele uren te lopen om naar het 

centrale dorp te komen. Efficiënte distributie van de hulpgoederen is daardoor een probleem. 

Om het werk in deze moeilijk begaanbare streek goed te kunnen uitvoeren is daarom grote 

behoefte aan een auto. De auto is nodig voor de aflevering van de hulpgoederen naar de 

verschillende distributiepunten rondom Fital, en ook voor de aanvoer van de goederen vanuit 

Addis Abeba en voor personenvervoer in geval van calamiteiten, ziekenhuisbezoek etc. 

Door de bijdragen van enkele fondsen, bedrijven en particulieren heeft FFA een goede 

gebruikte Toyota Pick-up kunnen aanschaffen. Het lag in de bedoeling deze nog in 2017 te 

verschepen naar Ethiopië, maar door de papieren rompslomp, de traag en inefficiënt 

werkende Ethiopische overheid heeft deze verscheping dit jaar nog niet plaatsgevonden. 

Een belangrijke gebeurtenis was in november de feestelijke opening van de kleuterschool 

(KG), de eerste in de wijde omgeving van Fital. De school is gefinancierd door een fonds uit 

Nederland dat zich specifiek richt op de hulp aan kinderen. 

Door de plaatselijke overheid is extra hulp gevraagd voor de vele lichamelijk gehandicapte 

mensen, die dringend behoefte hebben aan extra ondersteuning, maar waarvoor de middelen 

(nog) ontbreken. FFA tracht te bemiddelen.   

 

Overige projectactiviteiten 

Ook in 2017 ondersteunde FFA ook in 2017 enkele individuele jongeren financieel bij het 

volgen van onderwijs. Dit werd mede mogelijk gemaakt door ‘koppelen’ van deze personen aan 

donateurs in de achterban van FFA. 

 



  

         
 

 
 

  
  

 

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, collectes in kerken en  

 zorginstellingen, 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, Auto BFE Fital en Overige inkomsten. 

De uitgaven bestaan uit Projectkosten, uitgaven t.b.v. Acties, Auto BFE Fital en Overige 

uitgaven. 

Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven voor de auto in Fital is gereserveerd voor de 

verschepingskosten. Zonder post Auto Fital bestaan de uitgaven voor ca. 95% uit kosten voor 

de verschillende projecten. 

Door de in de achterliggende jaren opgebouwde buffer is FFA in staat het negatieve saldo 

van inkomsten minus uitgaven ten bedrage van € 32.896,61 uit eigen middelen op te brengen. 

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 lopende 3-jaars project Kore van EHE in Addis Ababa is in 2017 beëindigd; zoals in het 

jaarverslag aangegeven vermindert FFA haar bijdragen voor het vervolgproject.  

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 al 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. 

 

 



 

                    
 

 
 

   

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

 

       31-12-2017   31-12-2016 

ACTIVA 

 

Liquide middelen 

- betaalrekening ING  € 17.503   € 12.602 

- spaarrekening ING  € 5.768   € 2.595 

- spaarrekening ASN  € 54.306   € 95.277 

- totaal liquide middelen      € 77.577   € 110.474 

 

TOTAAL ACTIVA    € 77.577   € 110.474 

 

 

PASSIVA 

 

Projectgerelateerde verplichtingen 

- Embracing Hope Ethiopia – Addis Ababa € 45.000   € 18.000 

- Bright Future Ethiopia - Fital € 45.822   € 73.222 

- totaal projectgerelateerde verplichtingen   € 90.822   € 91.222 

 

Reserve 

- Algemene reserve                          - € 13.245   € 19.252 

- totaal reserve                           - € 13.245   € 19.252 

 

TOTAAL PASSIVA    € 77.577   € 110.474 



 

                                  
 

 
 

   

FINANCIEEL OVERZICHT 2017 
 
Inkomsten 

Giften 
- Giften/donaties  € 20.346,10 
- Giften Kore ramp  € 11.097,00 
- Diverse giften  € 3.025,00 
- Subtotaal Giften      € 34.468,10 
Acties 
- Opbrengst statiegeld bonnenbussen € 450,00 
- Verkoop diversen + presentaties € 1.275,45 
- Collectes  € 1.962,19 
- Presentaties bijdragen  € 30,00 
- Verkoop diverse markten € 556,85 
- Verkoop speciale sieraden € 710,00 
- Sponsoring Almaz  € 400,00 
- Sponsoring Tenaye  € 560,00 
- Sponsoring Soshina en Selam € 350,00 
- Sponsoring Bereket (Aschalew) € 624,00 
- Sponsoring Rehoboth  € 1.000,00 
- Diversen  € 0,00 
- Subtotaal Acties    € 7.918,49 
Auto BFE fital 
- Fondsen en Sponsors   € 17.450,00 
- Overige   € 0,00 
- Subtotaal auto BFE Fital   € 17.450,00 
Overige inkomsten 
- ING retourkosten  € 30,00 
- Rente ING 2016  € 173,82 
- Rente ASN 2016  € 528,80 
- Subtotaal Overige inkomsten   € 732,62 
 
- Totaal Inkomsten    € 60.569,21 

 
 
Uitgaven 

Projectkosten 
- Kinderhuis Rehoboth Addis Ababa € 6.434,56 
- Tenaye studiekosten  € 794,04 
- Advieskosten Nebiyou  € 585,00 
- Sponsoring Soshina en Selam € 350,00 
- Sponsoring Almaz  € 2.214,76 
- Sposoring Bereket (Aschalew) € 454,00 
- Project Kore EHE  € 27.042,79 
- Noodhulp EHE Kore Ramp € 10.722,00 
- Hoofdproject 3-jaars Fital BFE € 28.192,45 
- Subtotaal Projectkosten    € 76.789,60 
Uitgaven t.b.v. Acties 
- Inkoop winkeltje in Ethiopië € 588,86 
- Subtotaal Uitgaven t.b.v. acties    € 588,86 
Auto BFE fital 
- Aanschaf auto  € 13.000,00 
- Overige kosten  € 230,80 
- Subtotaal auto BFE Fital    € 13.230,80 
Overige uitgaven 
- Bankkosten + kosten betalingsverkeer € 355,50 
- Onkosten acties  € 154,02 
- Nieuwsbrieven + verzending € 91,89 
- Kantoorbenodigdheden  € 192,85 
- Bestuurskosten + diverse onkosten € 371,49 
- Onkosten Projectbezoek Ethiopië € 1.920,16 
- Website   € 125,65 
- Overig                      - € 325,00 
- Subtotaal Overige uitgaven    € 2.856,56 
 

Totaal Uitgaven     € 93.465,82 

 
SALDO INKOMSTEN MINUS UITGAVEN  - € 32.896,61 


