Jaarverslag 2015

Onze missie:
“Hulpbehoevende Burundese mensen een beter toekomst perspectief bieden”.

Dit jaar stond in het kader van de start van de activiteiten van het Family Based Rehabilitation (F.B.R.)
project. Ondanks de onstabiele omstandigheden in Burundi 2015 zijn de meeste doelen behaald.
Lees in dit verslag wat wij hebben bereikt, natuurlijk samen met onze partners in Burundi. In de
financiële informatie vind je de financiële onderbouwing van onze werkzaamheden.
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Algemeen
Stichting Dufashanye is opgericht in maart 2004. Dufashanye staat geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel Noord West Holland onder het nummer 37111639. In 2015 bestond het bestuur uit drie
bestuursleden, ondersteund door “Vrienden van de stichting”. Allen zetten zich belangeloos in voor
weduwen, wezen en jongeren in Burundi.
De bestuursleden hebben een eigen taak binnen het bestuur. In 2015 heeft het bestuur zes keer
vergaderd.

Onze visie
a. Burundese mensen weten het beste wat goed is voor hun land, hun mensen, hun samenleving;
b. We sluiten zo volledig mogelijk aan op de “unieke” persoon, om het beste uit een ieder te halen;
c. De bijdragen die mensen in Nederland leveren aan projecten in Nederland en Burundi zijn geheel
op vrijwillige basis en zonder winstbejag. Slechts geringe onkosten worden vergoed;
d. Wij bieden de middelen, zodat Burundese mensen hun kennis en kunde kunnen ontplooien;
e. Door wederzijds contact en begrip verbetert de levenskwaliteit in Burundi en Nederland en men
leert over en weer van de cultuurverschillen en ervaringen.
Dufashanye werkt samen met de Association Raphael au Burundi (A.R.B.). Samen hebben we het
F.B.R. project opgestart. De projecten van de A.R.B. richten zich op jongeren met een verstandelijke
beperking in de provincie Bubanza.
Dufashanye werkt voor het schoolkinderenproject samen met het bestuur van de ’Eglise Evangelique
de l’Afrique Centrale (E.E.A.C.). De projecten van de E.E.A.C. richten zich onder andere op
(wees)kinderen. Deze projecten bevinden zich in verschillende provincies en steden van Burundi,
onder andere in de hoofdstad Bujumbura, Rweza, Bwiza, Gatumba, Ruziba en in de provincie Ngozi.

Doelen 2015
1. 27 kinderen ontvangen de benodigde kleding, schoenen, zeep en dergelijke om naar school
te gaan.
2. Wij stellen een groep van maximaal 5 personen samen, welke naar Burundi reist voor
kennisoverdracht met de sociaal werkers van de ARB.
3. Wij organiseren 2 bijeenkomsten voor de vrienden van de stichting.
4. Wij onderzoeken de mogelijkheden van de toekomstvisie van Dufashanye.
5. In augustus ontvangen wij de verhalende en financiële verslagen over het schooljaar 2014 2015 vanuit de E.E.A.C..
6. In maart en november ontvangen wij een voortgangsrapportage vanuit de ARB over de
realisatie van de keuken, de activiteiten in het activiteitencentrum en in het veld.
7. Wij geven de benodigde terugkoppeling aan diverse subsidieverstrekkers.
8. Wij blijven de publiciteit opzoeken door middel van PR en activiteiten.
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Evaluatie van de gestelde doelen
1. 27 kinderen ontvangen de benodigde kleding, schoenen, zeep en dergelijke om naar school
te gaan.
Dit doel is behaald. 27 kinderen gingen naar de basisschool in het schooljaar van 2014 - 2015. Aan
het einde van dit schooljaar heeft een groep van 15 kinderen examen gedaan. Daarmee hebben zij
de 6e klas afgerond. De groep van 27 kinderen is hierdoor teruggebracht naar 12 kinderen. Zij zijn,
ondanks de onrust in Burundi, in september gestart met het schooljaar 2015 - 2016. Dufashanye
steunt deze 12 kinderen totdat ook zij de 6e klas hebben afgerond.

2. Wij stellen een groep van maximaal 5 personen samen, welke naar Burundi reist voor
kennisoverdracht met de sociaal werkers van de A.R.B..
Door de onstabiele politieke situatie in Burundi heeft de Nederlandse overheid een negatief
reisadvies afgegeven. Als stichting willen wij geen groep mensen naar ons F.B.R. project laten gaan
als er een negatief reisadvies voor Burundi geldt. Wij wachten totdat het reisadvies positief is,
voordat wij een reisgroep samenstellen.
3. Wij organiseren 2 bijeenkomsten voor de vrienden van de stichting.
In maart 2015 hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor de vrienden van de stichting. Wij
spraken elkaar over de opstartfase, ontwikkeling en toekomstplannen van het F.B.R. Project. Ook
stonden wij uitgebreid stil bij de onstabiele politieke situatie in Burundi. Een tweede bijeenkomst
heeft de stichting niet georganiseerd. Wel heeft een deel van de vrienden van de stichting en het
bestuur elkaar gesproken tijdens het 40 jarig jubileum van twee vrienden van de stichting.
Wij hebben besloten om voortaan één bijeenkomst per jaar te plannen.
4. Stichting Dufashanye blijft de publiciteit opzoeken door middel van PR en activiteiten.
In mei 2015 hebben we via de gemeente Hoorn een millenniumcheque ontvangen van € 500,-. dit
was te danken aan onze publiciteit in een van de weekbladen over het F.B.R. project.
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Onze website en Facebookpagina zijn regelmatig voorzien van een update. Ook hebben we ervoor
gekozen om onze naam aan te vullen met 2Burundi. Hierdoor kun je ons nu vinden via:
www.2burundi.com en via Facebookpagina: 2burundi. Ook ons mailadres is aangepast naar
info@2burundi.com. Met deze naamswijziging willen wij de nadruk leggen op onze toekomstplannen
met reizen naar Burundi. Wij hebben meegewerkt aan een boek over wat particuliere initiatieven
bezighoudt om ontwikkelingswerk te doen en hoe dit in de praktijk gaat. Het boek ‘Met de beste
bedoelingen’, geschreven door Guido Castagna en Maaike Jonkers, is in november 2015 uitgekomen.
Voor het schrijven van dit boek zijn zij ook naar Burundi afgereisd en hebben André Masumbuko
geïnterviewd. Dit maakt dat Stichting Dufashanye in hoofdstuk 2 van het boek beschreven wordt.
Inmiddels zijn er circa 500 exemplaren van het boek verkocht en kan onder andere besteld worden
bij bol.com. Zelf hebben wij 10 exemplaren verkocht aan "vrienden van de stichting".

5. Wij onderzoeken de mogelijkheden van de toekomstvisie van Dufashanye.
Door de onstabiele politieke situatie in Burundi hebben wij ons niet verder verdiept in de
mogelijkheden van onze toekomstvisie.
6. In augustus ontvangen wij de verhalende en financiële verslagen over het schooljaar 2014 2015 vanuit de E.E.A.C..
In september ontvingen wij een verslag van de E.E.A.C.. Hieruit blijkt dat 12 kinderen van de
ondersteunde groep het basisonderwijs blijven volgen in het schooljaar 2015/2016. In september
hebben we voor deze groep geld overgemaakt, zodat de schoolspullen en uniformen gekocht konden
worden.
In november hebben we de E.E.A.C onderstaande vragenlijst gestuurd voor het interviewen van een
aantal kinderen uit ons schoolkinderenproject. We hopen de resultaten in 2016 op onze website te
kunnen publiceren.
Dit zijn de vragen:
Wat vind je ervan om naar school te gaan?
Wat zijn jullie schooltijden?
Hoeveel dagen ga je naar school?
Wat vind je van de lesstof?
Wat vind je van de hoeveelheid kinderen in één klas?
Hoe gaat het met het leren van Engels en hoe vindt je dat je Engels krijgt?
Wat wil je later worden en hoe wil je dit bereiken?
Wat heeft het je gebracht om op school te zitten?
Wat doe je nadat je naar school bent geweest?
Hoe is je thuissituatie?
Heb je broers/zussen en volgen die ook onderwijs?
Wat weet je van Dufashanye en heb je nog vragen aan ons?

7. In maart en november ontvangen wij een voortgangsrapportage vanuit de A.R.B. over de
realisatie van de keuken, de activiteiten in het activiteitencentrum en in het veld.
Gedurende het hele jaar ontvangen wij voortgangsrapportages vanuit de A.R.B.. Veelal met foto`s en
verslagen.
De bouw van de keuken heeft nog niet plaatsgevonden i.v.m. de onstabiele situatie in Burundi. Eind
2015 heeft de A.R.B. laten weten dat zij in februari 2016 willen starten met de bouw.
De drie sociaalwerkers in dienst van de A.R.B. begeleiden zo`n 15 cliënten. De A.R.B. heeft ervoor
gekozen te beginnen met de begeleiding van cliënten met simpelere problematiek en dit
langzamerhand uit te breiden naar cliënten met complexe problematiek. De sociaalwerkers doen
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hierdoor gefaseerd werkervaring op. De sociaalwerkers zijn enthousiast door wat zij bereiken met
hun cliënten.
Begin 2015 hebben we drie mountainbikes en circa 20 naaimachines laten verschepen naar Burundi.
Hiervoor hebben wij een deel van de container van de stichting Brood voor Wezen gehuurd. In
november zijn de drie mountainbikes officieel uitgereikt aan de sociaalwerkers. Dit biedt hen de
mogelijkheid om per fiets de cliënten en hun families en/ of verzorgers thuis te begeleiden.
De plantages op het veld rondom het activiteitencentrum worden gebruikt voor de teelt van
bananen, ananassen, palmolie, aubergines, maïs en courgettes. De plantages doen het goed. Familie
van cliënten werken op de plantages en verkopen de oogst.

8. Wij geven de benodigde terugkoppeling aan diverse subsidieverstrekkers.
De subsidieverstrekkers, die het F.B.R. project mogelijk hebben gemaakt, zijn voorzien van een
uitgebreide verhalende en financiële terugkoppeling. De subsidieverstrekker ten behoeve van de
bouw van de keuken heeft nog geen terugkoppeling gekregen, omdat de keuken helaas nog niet
gebouwd is. De voorbereidingen zijn wel uitgevoerd, zie onderstaande foto’s, ook zijn de
bouwtekeningen gemaakt. Het benodigde bedrag voor de bouw van de keuken staat op de rekening
van de A.R.B. en wordt zo snel als mogelijk gebruikt voor de realisatie van de keuken en schaftruimte.
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Doelen 2016
1. De huidige groep van 12 kinderen gaat naar de basisschool totdat zij de zesde klas afronden.
Wij financieren de benodigde kleding, schoenen, zeep en dergelijke om naar school te gaan.
De E.E.A.C. informeert ons over de voortgang via een verhalend en financieel verslag.
2. Wij organiseren een reis naar Burundi voor kennisuitwisseling met de medewerkers van de
A.R.B.. Indien het reisadvies dit toelaat.
3. Wij betrekken de vrienden van de stichting en geïnteresseerden bij de voortgang van de
projecten. Eenmaal per jaar organiseren wij een bijeenkomst en daarnaast informeren wij
hen via Facebook, de website en What`s app.
4. Wij betalen de doorlopende kosten voor de dagelijkse uitvoering van het F.B.R. project. De
A.R.B. informeert ons over de voortgang o.a. via een verhalend en financieel verslag.
5. Wij monitoren de realisatie van de keuken bij het activiteitencentrum.
6. We zoeken sponsors voor de bouw van een omheining rondom het terrein van het centrum.
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Financiële informatie
Toezicht op de handelswijze
Het volledige bestuur is verantwoordelijk voor de controle op de uitgevoerde projecten en acties.
Jaarlijks controleren onafhankelijke personen de kas van onze stichting. Verder bespreken de
bestuursleden de financiën tijdens elke bestuursvergadering.
Ook de A.R.B. en de E.E.A.C. in Burundi evalueren de projecten regelmatig. Zij brengen Dufashanye
minimaal elk half jaar op de hoogte van de voortgang van de projecten. Zo stuurden zij in 2015
verslagen en e-mails over het F.B.R. project en het schoolkinderenproject.

Werkwijze en kosten
Eén bestuurslid van onze stichting verzorgt de boekhouding. Door twee onafhankelijke personen is
de kascontrole uitgevoerd over het jaar 2015, hierbij zijn geen onvolkomenheden opgemerkt.
Dufashanye vertrouwd erop dat de bestuursleden van de A.R.B. en de E.E.A.C in Burundi de
ontvangen gelden besteden aan de daarvoor bestemde projecten. Zij stelt hier tegenover dat de
A.R.B en de E.E.A.C. zowel financiële als verhalende verslagen leveren aan Dufashanye.
De bestuursleden van Dufashanye en de ‘Vrienden van de stichting’ nemen op vrijwillige basis deel
aan de vergaderingen en acties om geld in te zamelen.
Daarnaast stelt, indien nodig, Kinderopvang Berend Botje geheel belangeloos een conferentieruimte
ter beschikking voor onze bijeenkomsten en was de kerk van de gemeente Blokker meerdere keren
beschikbaar voor onze activiteiten.

Fondsenwervende activiteiten
Wij hebben dit jaar een aantal presentaties gegeven tijdens kerkelijke bijeenkomsten. Ook hebben
wij een accordeon verkocht, die was aangeboden t.b.v. het F.B.R. project.
Via sociale media zijn wij ook actief. Onze website wordt regelmatig geüpdate en door het
gebruik van onze eigen Facebookpagina promoten wij onze activiteiten.

Doelbesteding
Een bedrag van € 2321,50 is overgemaakt naar de E.E.A.C. Dit geld is besteed aan het
schoolkinderenproject voor het volledige schooljaar 2015/2016.
Een bedrag van € 2323,49 is uitgegeven ten behoeve van het F.B.R. project. Dit bedrag is besteedt
aan doorlopende kosten, het verschepen van drie mountainbikes en 20 naaimachines.

Uitvoeringskosten
De bestuursleden van Dufashanye werken allen op vrijwillige basis. In december is besloten om een
vrijwilligersvergoeding uit te keren aan de bestuursleden, waarop zij hebben besloten deze
vergoeding als gift terug te geven aan de stichting.
Op de jaarrekening staat wat het kapitaal van de stichting bedraagt. De volgende posten zijn hieruit
betaald: PR kosten, bestuurskosten en rekeningkosten. Deze kosten zijn betaald uit het kapitaal.
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Vanuit de post PR kosten is het volgende betaald; gedrukte nieuwsbrieven, postzegels en
hostingkosten voor de website. De post bestuurskosten betreft administratiekosten, declaraties van
bestuursleden (o.a. enveloppen en papier) en boodschappen voor de jaarlijkse reünie . De post
rekeningkosten betreft transactiekosten naar de E.E.A.C. en de A.R.B..

Het vermogen van stichting Dufashanye
Dufashanye heeft in principe geen eigen vermogen. De giften die binnenkomen worden zodra een
project begint, overgemaakt naar de rekening van de A.R.B. of de E.E.A.C. in Burundi. Giften die niet
gespecificeerd op de rekening van stichting Dufashanye binnenkomen worden verdeeld over de
verschillende doelen die de stichting zich heeft gesteld. Giften die op langere termijn worden
uitgegeven worden overgeschreven naar de spaarrekening van stichting Dufashanye. De rente van
het uitstaande bedrag was in 2015 € 74,11. In bijlage 2 staat het journaal van de spaarrekening van
stichting Dufashanye 2015.

Nawoord
Dufashanye heeft zich het gehele jaar ingezet voor de doelen die wij ons gesteld hebben, om zo de
mensen in Burundi te helpen. Graag willen wij dit vrijwilligerswerk voortzetten met behulp van uw
steun.
Voor de laatste informatie verwijzen wij u naar onze website: www.2burundi.com of de
Facebookpagina: 2Burundi.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met een van de bestuursleden of mail naar:
info@2burundi.com
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Bijlage 1: Financieel jaarverslag
Beginbalans Dufashanye 2015
Debet
Betaalrekening
Spaarrekening

Totaal

Credit
Kapitaal
Reservering Family Based Project
Reservering
Schoolkinderenproject
Reservering Project Rweza

€ 7312,87
€ 6697,84

€ 14.010,71

Totaal

€
€
€

983,17
7155,28
5070,05

€

802,21

€

14.010,71

Resultatenrekening van 01-01-2015 t/m 31-12-2015
Inkomsten
Kapitaal
Schoolkinderen
Familly Based Project
Boek
Betaalrekening

€
€
€
€
€

Totaal

€ 12.761,47

983,17
6451,05
3642,25
185,00
1500,00

Uitgaven
Schoolkinderen
Boek
Family Based Project
PR- kosten
Bestuurskosten
Spaarrekening
Rekeningkosten

€ 2321,50
€ 185,00
€ 2323,49
€ 354,56
€
29,77
€ 6500,00
€ 131,06

Totaal

€ 11.845,38

Eindbalans Dufashanye 2015
Debet
Betaalrekening
Spaarrekening

€
916,09
€ 11.771,95

Totaal

€ 12.688,04

Credit
Kapitaal
Reservering schoolkinderenproject
Reservering Project Rweza
Reservering FBR project

€
€
€
€

Totaal

€ 12.688,04

341,89
4.129,55
802,21
7.414,39
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Bijlage 2: Journaal spaarrekening
Journaal Spaarrekening Stichting Dufashanye 2015
Datum

Omschrijving
Boeksaldo op 01-01-2015

01-01-2015 Rente
28-08-2015 Storting van betaalrekening
13-10-2015 Overboeking naar betaalrekening
31-12-2015 Saldo

Debet
€6.697,84

Credit

€ 74,11
€6.500,00
€1.500,00
€ 11,771,95
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