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1. Bestuurszaken  

In 2014 kreeg Stichting GNAP verder vorm. De ANBI-status werd aangevraagd en toegekend. 
Een website werd ontwikkeld en van basisinformatie voorzien. 
Het bestuur legde haar eerste beleidslijnen vast in een beleidsplan voor de periode 2014 – 2018. 
Ook ontwikkelde het bestuur aanvraagformulieren, zowel in het Nederlands als in het Engels. 

Voor beheer van de financiën opende het bestuur een spaarrekening en een beleggingsrekening bij 
een duurzame bank. Een deel van het vermogen werd belegd in duurzame aandelenfondsen. 

Eind 2014 werd stichting GNAP getroffen door een groot verlies. Na een kort ziekbed overleed 
voorzitter Gert Jan Gelderblom, de jongste zoon van Anneke en Dick Gelderblom. Hij was pas 51 jaar. 
Gert Jan leverde een belangrijke bijdrage aan de oprichting van Stichting GNAP. Het in 2015 uit te 
breiden bestuur zal in 2015 en daarna in zijn gedachtenis de werkzaamheden van de Stichting 
voortzetten. 

 

 
2. Bijdragen aan projecten 

In de loop van 2014 ontving het bestuur van stichting GNAP de eerste projectvoorstellen via 
(klein)kinderen Gelderblom. Het bestuur beoordeelde vier financieringsaanvragen. Drie hiervan 
werden gehonoreerd. Zij worden in de volgende paragrafen beschreven. 

 

2.1 Project Ethiopische gevangenissen  
Ontvangende organisatie:  St. Paul Chaplaincy in Addis Abeba 
Bijdrage: € 14.899,50 

Met steun van Stichting GNAP zal het team van Girma Firissa van de St. Paul Chaplaincy in Addis 
Abeba zich in 2015 inzetten voor gevangenen in en rondom Addis Abeba, die onder zeer erbarmelijke 
omstandigheden hun straf uitzitten. De gevangenen zijn niet alleen criminelen, maar ook vaak hun 
kinderen. Daarnaast hebben mensenrechtenorganisaties vaak gewezen op het gebrekkige Ethiopisch 
rechtssysteem, dat ervoor zorgt dat niet alleen moordenaars en dieven, maar ook politieke 
dissidenten in het gevang belanden.  
 
De doelen van het project zijn als volgt:  
- Het verbeteren van het welzijn van gevangenen door het bieden van zorg en door het geven van 
voorlichting over bijvoorbeeld HIV/aids; 
- Het bevorderen van positieve gedragsverandering  door individuele counseling en groepssessies; 
- Het verbeteren van het socio-economische potentieel van gevangenen door onderwijs, zorg en 
voedingshulp te bieden aan gevangenen en hun families; 
- Het geven van workshops over mensenrechten, vrede en recht aan gevangenispersoneel; 
- Het gevangenisleven verlichten door de infrastructuur, het sanitaire en de watervoorziening te 
verbeteren. 
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2.2 Project Burundese Aardappelen  
Ontvangende organisatie: het Burundese Agence pour Developement de Peuple Rural, via Stichting 
Umubano 
Bijdrage: € 2.500,- 

Sinds enkele jaren zijn er in ruraal Afrika enkele initiatieven genomen om tot beter 
aardappelpootgoed te komen en daarmee tot minder ziektedruk en aanzienlijke betere oogsten. 
Daartoe moet met schoon pootgoed worden gewerkt, dat onder gecontroleerde omstandigheden 
vermeerderd wordt. Dit gaat in een aantal stappen.  Eerste wordt er een selectie gemaakt van een 
aardappelstam van een bepaald ras. Deze wordt gecontroleerd op ziekten en aantasting, zodat men 
absoluut zeker is dat het om een gezonde, schone plant gaat van het goede ras. De knollen van deze 
stamplant worden in een kas uitgepoot en gebruikt om nieuw uitgangsmateriaal te maken. Dit gaat 
met een in vitro techniek, waarbij planttoppen en okselknoppen gebruikt worden. Deze techniek 
leidt tot zogenaamde micro knollen, die op hun beurt weer uitgepoot worden op afgeschermde 
terreinen om pootgoed te leveren. Dit nieuwe pootgoed wordt vervolgens in een aantal stappen 
onder gecontroleerde omstandigheden vermeerderd en is na vier of vijf cycli van oogsten en 
opnieuw uitpoten geschikt om in de handel gebracht te worden.   
Met deze techniek zijn met name in Kenia goede ervaringen opgedaan. Omdat de import van goed 
pootgoed een kostbare zaak is, heeft de organisatie ADPR  het initiatief genomen om in Burundi zelf 
pootgoed te gaan vermeerderen.  De organisatie beschikt over grond om een 
aardappelpootgoedveredelingsbedrijf te starten en heeft haar Nederlandse partner Stichting 
Umubano gevraagd haar te ondersteunen bij het werven van fondsen om de benodigde kassen aan 
te schaffen. 

De Stichting GNAP heeft zich gecommitteerd aan dit project, aan het einde waarvan er in het dorp 
Kiremba in het district Bururi in Burundi een dubbele kas ten behoeve van de veredeling van 
aardappelpootgoed moet functioneren. Deze dubbele kas wordt geleverd en gebouwd door een 
bedrijf dat hierin is gespecialiseerd en voldoet aan de technische eisen voor de veredeling van 
pootgoed. De bouw van de kas vindt in 2015 plaats onder supervisie van de directie van ADPR.  
De exploitatie van de kas zal op (semi)commerciële wijze gebeuren. Het veredelde pootgoed zal 
worden geleverd aan de ongeveer 600 boeren die bij ADPR aangesloten zijn. Zij betalen daarvoor een 
reële prijs. Waar zij nu 2.600 FBU per kilo pootgoed betalen, is de schatting dat straks uitstekend 
pootgoed tegen 480 FBU per kilo beschikbaar komt. Dit maakt het voor boeren aantrekkelijker om te 
investeren in goed pootgoed, mede omdat daarmee aanzienlijk grotere oogsten te realiseren zijn: 
een verdubbeling is bij goede vruchtwisseling en redelijke bemesting probleemloos te halen.  De 
huidige opbrengst schommelt naar schatting tussen de 3 en 6 ton per hectare, mede afhankelijk van 
het feit of het gewas in combinatieteelt verbouwd wordt. 

 
2.3 Educational support; a future as a medical doctor 
Ontvangende organisatie: Stichting Their Voice te Nijkerk 
Bijdrage: € 2.500,- 

Het belangrijkste doel van dit project is om een gemotiveerde jongeman uit Kpando te helpen met 
het realiseren van zijn droom om arts te worden in Ghana. Silas Agbe is een jongen van 20 jaar die 
erg gemotiveerd is om de studie medicijnen te gaan doen. Silas wordt gesponsord door Hardthaven 
Children’s Home, aan wie GNAP financiële steun heeft toegekend. Silas heeft Senior High School 
succesvol afgerond maar beschikt niet over de financiële middelen om een vervolg studie te doen. In 
ruil voor de steun zal Silas medische zorg verstrekken aan de kinderen van Hardthaven Children’s 
Home als hij klaar is met zijn studie. Hardthaven Children’s Home richt zich op kinderen die getroffen 
zijn door HIV / aids of een andere chronische / progressieve medische aandoening. Daarom is het in 
het voordeel van de kinderen om een goede samenwerking te hebben met een arts. 
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3. Financiën 

Financieel overzicht per 31 december 2014 

Kosten-baten overzicht 2014 Stichting GNAP  

Baten Kosten 

overdracht uit vermogen Gelderblom € 4.114,00 St. Umubano € 2.500,00 

donaties € 265,00 St. Their Voice € 2.500,00 

Waarde toename aandelen € 10.983,00 bankkosten € 56,09 

    oprichtingskosten € 844,69 

  € 15.362,00   € 5.900,78 

        

resultaat € 9.461,22     

 

 

 

 

 

31-dec-14 31-dec-13 31-dec-14 31-dec-13

Vaste activa Eigen vermogen € 253.263,73 € 258.702,01

Materiele vaste activa € 0,00 € 0,00

Financiele vaste activa Voorzieningen

ASN beleggingen € 160.982,98 € 0,00 Cath. Prison Ethiopie € 14.899,50

Vlottende activa

Vorderingen € 0,00 € 0,00

Voorraden € 0,00 € 0,00 Kortlopende schulden € 0,00 € 0,00

Liquide middelen

RABO betaalrekening € 180,23 € 258.702,01

ASN sparen zakelijk € 107.000,00 € 0,00

ASN beleggen zakelijk € 0,02 € 0,00

€ 268.163,23 € 258.702,01 € 268.163,23 € 258.702,01

Balans Stichting GNAP per 31 december 2014
ACTIVA PASSIVA


