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1. Bestuurszaken  

In 2016 vond er een bestuurswisseling plaats.  Lucie Gelderblom nam de taak van voorzitter over van 
Marion Heck, Maike van de Water werd penningmeester en Marion Heck secretaris. Gijs Gelderblom 
en Casper Gelderblom, bleven algemeen lid.  

 
2. Bijdragen aan projecten 

In 2016 ontving het bestuur van stichting GNAP één nieuwe projectaanvraag. Deze werd 
gehonoreerd.  Dit project wordt, samen met de lopende projecten in de volgende paragrafen 
beschreven.  

2.1  Educational support; a future as a medical doctor; Ghana 
Ontvangende organisatie: Stichting Their Voice te Nijkerk 
Bijdrage: € 5.600,- 

Sinds 2014 ontvangt Stichting Their Voice te Nijkerk financiële steun van GNAP voor dit project. 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. Inmiddels blijkt dat met het bedrag dat we in 
2014 aan Stichting Their Voice hebben gegeven niet alleen Silas Agbe gesteund kon worden maar ook 
Victor Loglo, voor het verwezenlijken van dezelfde droom. In 2016 lukte dit niet meer met het bedrag 
van €2.500 euro, dus hebben we besloten beide jongens te steunen met een bedrag van €5.600 
euro.  Silas Agbe en Victor Loglo hebben inmiddels de eerste twee jaar van de studie succesvol 
afgerond en halen goede cijfers. 

2.2  Rwanda 
Aanvragende organisatie: Stichting Rwanda Rises Foundation 
Bijdrage: totaal €10.000 

Nadat eind 2015 een bedrag van €10.000 was toegezegd  aan Rwanda Rises Foundation is nog in 

2015 een eerste tranche van €5.000 aan hen overgemaakt. Dit bedrag was bedoeld voor het 

realiseren van watertappunten en een sanitair gebouwtje bij de school in Jenda.  

Het bestuur van RRF heeft op 18 november 2016 bericht over de voortgang van het project, een 

voorlopige financiële afwikkeling gegeven van de besteding van de eerste tranche en de stand van 

zaken op dat moment. In reactie daarop heeft het bestuur van GNAP besloten, het resterende 
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bedrag van €5.000 over te maken aan RRF. Dit zal worden ingezet bij de realisering van nieuw te 

bouwen schoollokalen. We gaan er van uit, dat dit project in de loop van 2017 definitief kan worden 

afgerond. 

2.3 Cordis Maria Medical Centre; Kenia 

Aanvragende organisatie: Cordis Maria Medical Centre in Githurai, Kenya,  

bijdrage: € 5.192,-. 

Met steun van Stichting GNAP heeft het team van Sr Mary Clara zich gerichten op gezondheids-
educatie in de gemeenschap van Githurai door het organiseren en uitvoeren van training gericht op 
voorlichting over en preventie van chronische ziekten. De training en voorlichting was bedoeld voor 
alle mensen uit deze gemeenschap en in het bijzonder voor alleenstaande moeders van jonge 
kinderen.  

De doelen van het project zijn als volgt:  
- Het verbeteren van de gezondheid van de Githurai gemeenschap door voorlichting op het gebied 
van chronische ziekten en screening van 350-400 mensen. 

-het verzorgen van een 5 daagse medische training voor 60 verzorgenden van kinderen met een 
beperking, 10 welzijnswerkers en 50 alleenstaande moeders.  

De trainingen hebben plaatsgevonden in mei 2016.  

 

2.3 Project Burundese Aardappelen; Burundi 

Ontvangende organisatie: het Burundese Agence pour Developement de Peuple Rural, via Stichting 
Umubano 
In 2014 committeerde Stichting GNAP zich aan een project in het dorp Kiremba in het district Bururi 
in Burundi dat als doel had een dubbele kas ten behoeve van de veredeling van aardappelpootgoed 
te bouwen.  Door de politieke en maatschappelijke tumult in Burundi gedurende 2015 is 
communicatie met de betrokkenen ter plaatse niet eenvoudig. Er is helaas ook in 2016 geen 
communicatie met stichting Umubano tot stand gekomen waardoor er nog geen terugkoppeling over 
de stand van zaken kon worden gegeven. Stichting GNAP leeft mee met de bewoners van Burundi en 
deelt met de internationale gemeenschap de hoop dat vrede en stabiliteit spoedig wederkeren in het 
land.  
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3. Financiën 

 

Financieel overzicht per 31 december 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

€ 0,00 Cordis Maria € 5.192,00

€ 0,00 Their Voice € 5.600,00

-€ 31.961,01 vergaderkosten € 0,00

€ 30.110,98 bankkosten € 145,50

€ 931,04 rente

-€ 918,99 € 10.937,50

-€ 11.856,49

toename beleggingsrekening

resultaat

rente ASN Spaarrekening

waardetoename aandelen

Kosten-baten overzicht 2016 Stichting GNAP 

Baten Kosten

overdracht uit vermogen Gelderblom

donaties

31-dec-16 31-dec-15 31-dec-14 31-dec-16 31-dec-15 31-dec-14

Vaste activa Eigen vermogen € 250.817,14 € 262.673,63 € 253.263,73

Materiele vaste activa € 0,00 € 0,00 € 0,00

Financiele vaste activa Voorzieningen

ASN beleggingen € 114.310,88 € 146.271,89 € 160.982,98 Cath. Prison Ethiopie € 14.899,50

Rwanda Rises € 5.000,00 € 5.000,00

Vlottende activa

Vorderingen € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

Liquide middelen

RABO betaalrekening € 6.475,11 € 812,61 € 180,23

ASN sparen zakelijk € 74.105,08 € 89.774,04 € 107.000,00

ASN beleggen zakelijk € 60.926,07 € 30.815,09 € 0,02

€ 255.817,14 € 267.673,63 € 268.163,23 € 255.817,14 € 267.673,63 € 268.163,23

Balans Stichting GNAP per 31 december 2016
ACTIVA PASSIVA


