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1. Bestuurszaken  

Het bestuur legde in 2014 haar eerste beleidslijnen vast in een beleidsplan voor de periode 2014 – 
2018. In 2015 bleef dit beleidsplan ongewijzigd van kracht. De website van Stichting GNAP werd 
verder ontwikkeld en van relevante projectinformatie voorzien. 
Begin 2015 vond er een bestuurswisseling plaats. Na het overlijden van voorzitter Gert Jan 
Gelderblom nam Marion Heck, echtgenote/weduwe van Gert Jan deze taak over. Lucie Gelderblom 
bleef penningmeester en secretaris. Maike van de Water, Gijs Gelderblom en Casper Gelderblom, 
allen kleinkinderen van Anneke en Dick Gelderblom, werden algemeen lid. 

 
2. Bijdragen aan projecten 

In 2015 ontving het bestuur van stichting GNAP twee nieuwe projectaanvragen. Het bestuur 
beoordeelde in 2015 één daarvan. Deze werd gehonoreerd.  Dit project wordt, samen met de 
lopende projecten in de volgende paragrafen beschreven. De beoordeling van de tweede aanvraag 
vond plaats in het volgende verslagjaar 2016. 

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

In 2014 besloot Stichting GNAP tot toezegging van steun aan een door Girma Firissa aangevoerd 
team van de St. Paul Chaplaincy in Addis Abeba, dat zich inzet voor gevangenen in en rondom Addis 
Abeba, die onder zeer erbarmelijke omstandigheden hun straf uitzitten. Het zijn niet alleen 
criminelen die vastzitten, maar vaak ook 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.  
 
In 2015 is, mede dankzij de steun van GNAP, door het team van Firissa met succes ingezet op de 
volgende doelen:  
- 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. 
 
2.2 Project Burundese Aardappelen; Burundi  
Ontvangende organisatie: het Burundese Agence pour Developement de Peuple Rural, via Stichting 
Umubano 
Bijdrage: € 2.500,- 

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. Het veredelde pootgoed zal worden geleverd aan de ongeveer 600 boeren die bij Agence 
pour Development de Peuple Rural aangesloten zijn. Waar zij nu 2.600 FBU per kilo pootgoed 
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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. 
 
De bouw van deze kas is in 2015 succesvol aangevangen en naderde dit jaar oplevering. Door de 
politieke en maatschappelijke tumult in Burundi gedurende 2015 is communicatie met de 
betrokkenen ter plaatse niet eenvoudig. 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. De verwachting is dat dit project in 2016 met succes kan worden afgerond.  

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

In 2014 ontving Stichting Their Voice te Nijkerk € 2.500,- voor dit project. Het belangrijkste doel van 
dit project was om een gemotiveerde jongeman uit Kpando te helpen met het realiseren van zijn 
droom om arts te worden in Ghana. Silas Agbe heeft inmiddels zijn eerste jaar van de studie 
geneeskunde succesvol afgerond. Hij heeft van het eerste jaar alle examens gehaald met goede 

cijfers en is in september 2015 begonnen met het tweede jaar van de studie.   

2.4. Projectaanvraag: bouw sanitair gebouw en schoollokaal; Rwanda 
Aanvragende organisatie: Stichting Rwanda Rises Foundation 
Bijdrage: €10.000  

In 2014 is de Stichting Rwanda Rises Foundation opgericht in Heeg. Deze stichting richt zich op het 

verbeteren van het onderwijs aan kinderen (mede aan kinderen met een verstandelijke – en/of 

lichamelijke beperking) in Rwanda. Stichting Rwanda Rises Foundation wil  de bouw van drie lokalen, 

toiletten en een multifunctioneel gemeenschapshuis in Jenda (Rwanda) realiseren voor de 

basisschool. Omdat deze doelstelling goed leek aan te sluiten bij de doelstelling van GNAP, heeft 

Hans van de Water als ambassadeur van GNAP, contact gezocht met het bestuur van Rwanda Rises 

Foundation. Na goed overleg is besloten tot het doen van een aanvraag, die op 20 september 2015 

bij GNAP is binnengekomen. Deze aanvraag betreft een financiële bijdrage aan de bouwkosten van 

een sanitair gebouw en een extra lokaal bij Saint Agnes Primary school te Jenda, Rwanda. 

Op 5 oktober 2015 heeft het bestuur van GNAP besloten om een bijdrage in dit project te doen van 

€10.000 onder bepaalde voorwaarden.  In 2015 vond betaling van 50 % van het toegezegde bedrag 

plaats. 

2.5 Projectaanvraag (in 2015 nog niet gehonoreerd) Cordis Maria Medical Centre; Kenia 
Aanvragende organisatie: Cordis Maria Medical Centre in Githurai, Kenya 

Met steun van Stichting GNAP wil het team van Sr Mary Clara zich richten 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 is 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. 
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-het verzorgen van een 5 daagse medische training voor 60 verzorgenden van kinderen met een 
beperking, 10 welzijnswerkers en 50 alleenstaande moeders.  

Besluitvorming over deze aanvraag vond plaats in 2016. 
 

3. Financiën 

Financieel overzicht per 31 december 2015 

 

 

 

 

 

 
 

€ 1.800,00 Catholic Prison € 14.899,50

€ 0,00 St.Rwanda Rises € 5.000,00

-€ 14.711,09 vergaderkosten € 153,70

€ 30.815,07 bankkosten € 114,42

-€ 1.000,00

€ 2.774,04

€ 19.678,02 € 20.167,62

-€ 489,60

toename beleggingsrekening

resultaat

rente ASN spaarrekening

overboeking van spaar naar beleggen

Kosten-baten overzicht 2015  Stichting GNAP 

Baten Kosten

overdracht uit vermogen Gelderblom

waardetoename aandelen

donaties

31-dec-15 31-dec-14 31-dec-13 31-dec-15 31-dec-14 31-dec-13

Vaste activa Eigen vermogen € 262.673,63 € 253.263,73 € 258.702,01

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

Financiele vaste activa Voorzieningen

ASN beleggingen € 146.271,89 € 160.982,98 € 0,00 Cath. Prison Ethiopie € 14.899,50

Rwanda Rises € 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

Liquide middelen

RABO betaalrekening € 812,61 € 180,23 € 258.702,01

ASN sparen zakelijk € 89.774,04 € 107.000,00 € 0,00

ASN beleggen zakelijk € 30.815,09 € 0,02 € 0,00

€ 267.673,63 € 268.163,23 € 258.702,01 € 267.673,63 € 268.163,23 € 258.702,01

Balans Stichting GNAP per 31 december 2015
ACTIVA PASSIVA


