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Jaarverslag 2019 Stichting Gelderblom Nederland Afrika Projecten 

 

1. Bestuurszaken  

Het bestuur vergaderde op 29 juni 2019 in Heeg. Overige besluitvorming vond plaats via de mail.  

 
2. Bijdragen aan projecten 

In 2019 ontving het bestuur van stichting GNAP vier nieuwe projectaanvragen. Deze werden 
gehonoreerd. Deze projecten worden, 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 in 2019: €6.200,- 

Sinds 2014 helpt Stichting GNAP twee jongemannen uit Ghana met 
het realiseren van hun droom om arts te worden in Ghana. Silas en 
Victor hebben de eerste vijf jaar van de opleiding succesvol afgerond 
en zijn inmiddels bezig met hun zesde en tevens laatste jaar van de 
studie. In de zomervakantie van 2019 hebben zij beide stage mogen 
lopen in Denemarken waar zij veel praktijkervaring op hebben 
gedaan.  

2.2 Improving children’s Safe Education Center; Uganda 
Ontvangende organisatie: Stichting Somero 
Bijdrage: €4.540,- 

Dit project richt zich op kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar uit kansarme slums met als strategie Early 
Childhood Development (ECD). Door in te zetten en te zorgen voor gezondheid en hygiëne, voeding, 
onderwijs en socialisatie wordt gewerkt aan een veilige, stimulerende en educatieve omgeving voor 
deze jonge kinderen. GNAP leverde een bijdrage aan de bekostiging van spelmateriaal, prenten en 
voorleesboekjes en ondersteunende materialen/aanpassingen voor kinderen met een beperking.  
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2.3 Project Burundese Aardappelen; Burundi 
Ontvangende organisatie: het Burundese Agence pour Developement de Peuple Rural, via Stichting 
Umubano 
Bijdrage: €2.500,- 
 
Dit project is in goede orde afgerond. De kas is 
opgeleverd, waardoor de lokale boeren de kwaliteit 
van hun aardappeloogst hebben zien toenemen. De 
kas werd eerst en vooral gebruikt voor lokale 
consumptie, gegeven de economische situatie in 
2018/2019.  

2.4 Project Ambrosius Bees; Suriname 
Ontvangende organisatie: Ambrosius Bees 
Bijdrage: €13.600,- 

In 2017 kregen wij een aanvraag van Ambrosius Bees voor het oprichten van een kenniscentrum 
(deel 1) en de aanschaf van een containerhuis (deel 2). Deel 1 van het project is enige tijd geleden 
met succes afgerond, ook financieel. Over deel 2 van het project hebben wij nog geen update 
ontvangen.  

2.5 Project Heart for Children; Oeganda 
Ontvangende organisatie: Heart for Children 
Bijdrage 2019: €7.164,- 

In april 2019 ontvingen wij het nieuws dat mede dankzij de steun van Stichting GNAP in 2018 alle 
lokalen van de secondary-school zijn voorzien van nieuw meubilair. Alle materialen zijn ter plaatse 
gekocht en gemaakt door werknemers uit de omgeving.  

 
In juli 2019 ontving stichting GNAP een nieuwe aanvraag van Heart for Children en honoreerde deze. 
Deze aanvraag betrof de financiering van meubilair voor twee laboratoria voor de secondary-school 
in het kinderdorp Kimbilio. Om in 2019 te voldoen aan de eisen van het ministerie van onderwijs 
moet Heart for Children een volledig operationeel laboratorium hebben voor 1) Physics/Chemistry 2) 
Biology. Dat zijn dus twee volledig ingerichte laboratoria. Zelf hebben zij reeds alle chemicaliën, 
apparaten en toebehoren aangeschaft.  
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2.6 Project Asian Foundation; Mongolië 
Ontvangende organisatie: Asian Foundation 
Bijdrage 2019: €1.200,- 

Amraa (1 april 2004) en Deegii (3 juli 2005) worden sinds januari 2019 gesponsord met hun 
schoolgeld door Stichting GNAP. Deze twee jongens kunnen niet naar een gewone school in 
Ulaanbaatar omdat deze jongens een traumatisch verleden hebben.    

Deegii and Amraa doen erg hun best en er wordt in het fosterhome ook goed gecontroleerd dat ze 
hun huiswerk goed maken. Er wordt ook veel aandacht besteed aan Engelse lessen die ze drie maal 
per week krijgen wat hun toekomst mogelijkheden naar zelfstandigheid sterk vergroot. De 
schoolresultaten van afgelopen jaar waren in orde en zij gaan proberen om ook dit schooljaar in juli 
2020 goed af te ronden. Op het ogenblik zit Amraa in grade 10 en gaat in september 2020 naar grade 
11, Deegii zit in grade 9 en gaat in september 2020 naar grade 10. 
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3. Financiën 

 

Financieel overzicht per 31 december 2019 

 

 

 

 

 

€ 25,00 Mongolië € 1.200,00

€ 28,68 Stichting Heart for Children € 7.164,00

€ 33,07 Stichting Their Voice € 6.200,00

€ 13.408,90 Somero € 4.540,00

organisatiekosten € 55,90

vergaderkosten € 0,00

servicekosten € 300,00

bankkosten € 107,45

€ 13.495,65 € 19.567,35

-€ 6.071,70

rente ASN spaarrekening

rente ASN belegging

waardetoename aandelen

resultaat

donaties

Kosten-baten overzicht 2019 Stichting GNAP 

Baten Kosten

31-dec-19 31-dec-18 31-dec-17 31-dec-19 31-dec-18 31-dec-17

Vaste activa Eigen vermogen € 216.266,97 € 221.138,67 € 237.939,33

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

Financiele vaste activa Voorzieningen

ASN beleggingen € 129.012,86 € 115.603,96 € 119.751,00 Rwanda Rises € 0,00

Ambrosius Bees € 0,00 € 7.000,00

Vlottende activa Asian Foundation € 0,00 € 1.200,00

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 € 0,00 € 0,00 € 1.420,98

TRIODOS betaalrekening € 85,63 € 1.423,98

ASN sparen zakelijk € 26.683,33 € 44.558,65 € 62.842,76

ASN beleggen zakelijk € 60.485,15 € 60.752,08 € 60.924,59

€ 216.266,97 € 222.338,67 € 244.939,33 € 216.266,97 € 222.338,67 € 244.939,33

 ACTIVA

Balans Stichting GNAP per 31 december 2019
PASSIVA


