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Aan het bestuur van

Stichting De Derde Wereld Hulp  

Oostermeerweg 1  

1184 TS  Ouderkerk a/d Amstel

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2009 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2009 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 61.650 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van negatief € 21.528,

samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2009 van Stichting De Derde Wereld Hulp te

Amstelveen bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de staat van baten en lasten over 2009 met

de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de

stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die

gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in

overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde

gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor

samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het

verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de

aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de

door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij

geen zekerheid omtrent de getrouwheid van  de jaarrekening kunnen verstrekken.



Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming

met  in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting De Derde Wereld Hulp bestaan uit hulpverlening aan kansarme kinderen in

India.

3.2                Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit:

Mw. M.L. van Coevorden-Stoeckart, voorzitter

Dhr. M.P. de Groot                           , secretaris

Mw. A.H.M. Wolffenbuttel               , penningmeester

Mw. M. van Gelderen                       , lid

Mw. C.H.H. Wapenaar-Rotburg      , lid

3.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 5 juli 1982,  verleden voor notaris Albert Jozef Maria Terhorst te Raalte is

opgericht de stichting Stichting De Derde Wereld Hulp.

Het stichtingskapitaal bedraagt € 45; de stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.4                Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële steun aan de bevolking van de derde wereldlanden,

ongeacht ras, kleur of godsdienst.

3.5                Geldmiddelen

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

a. baten, voortgekomen uit door de stichting ontplooide activiteiten;

b. subsidies;

c. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;

d. revenuen van het vermogen;

e. alle overige bijdragen en inkomsten.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Administratiekantoor Leijen

A.S.J. Leijen 
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4                BESTUURSVERSLAG 

4.1                Algemeen

In het afgelopen jaar heeft SDWH ondanks de financiële crisis weer mogen rekenen op steun van velen,

waarvoor  hartelijke dank namens de kinderen van Asha Jyothi, Korukollu, Tulip Garden en van 

de andere kleinschalige projecten zoals bv de sloppenwijken, ziekenhuis Gannavaram en diverse scholen.

Mede door de inzet van vele vrijwilligers is veel bijgedragen aan de verbeteringen in onze tehuizen. 

Het is erg stimulerend om te zien hoe enthousiast de bezoekers zijn en vele weer terug willen komen.

In het Governement ziekenhuis in  Gannavaram hebben wij een ziekenzaal met 10 bedden, de badkamer

en toilet kunnen renoveren. Het is een enorm verschil. In de tuberculoseafdeling in dit  ziekenhuis hebben

wij een nieuw plafond gemaakt. De watervoorziening  voor de ziekenzaal, de tuberculose  en aids

afdeling  is weer in orde gemaakt. 

De website is in 2009 vernieuwd en aangepast

Onderstaand geven wij een korte beschrijving van de ontwikkelingen en werkzaamheden binnen de

verschillende projecten.

4.2                Asha Jyothi

In Asha Jyothi, het tehuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen,  is dit jaar veel gebeurd.

Er is een eetzaal gebouwd waar de kinderen, niet gestoord door de kraaien, hun maaltijden kunnen

gebruiken. Tot voor kort gebeurde dit in de verblijfsruimte wat erg lastig en onhygiënisch was.

Ook is er een wasruimte met wasmachine gebouwd,  hierin kan de meest vuile was gewassen worden

indien er stroom is.

Tevens is er een opslagruimte bij de keuken gebouwd .

Tenslotte is er een energie zuinige auto, omnibus, aan geschaft om als het nodig is met de kinderen naar

het ziekenhuis te kunnen gaan. Het was vaak onmogelijk om een taxi te krijgen om deze gehandicapte

kinderen naar het ziekenhuis te brengen.

Er verblijven op dit moment 60 geestelijk en /of lichamelijk gehandicapte kinderen in dit tehuis.
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4.3                Tulip Garden

In Tulip Garden is weer veel gebeurd.  Het aantal daar verblijvende hiv pos/aids weeskinderen is

toegenomen tot 60. Een van de oudere jongens heeft ons verlaten en is terug gekeerd naar zijn familie.

Hij heeft een baan en kan prima voor zich zelf zorgen, met Kerstmis is hij op bezoek geweest.

Dit is het doel waarnaar wij streven, echt een succes!

De onderhoudswerkzaamheden aan Tulip Garden en  overige gebouwen vergen veel aandacht vanwege

de extreme weersomstandigheden; veel zon, hoge temperaturen en moesson regens.

Er is een grote verbouwing gedaan in  Aemstelwijck waar Mary nurse eerst woonde; boven zijn drie

kamers voor medewerkers en voor een oudere jongen die een opleiding volgt als tandtechnicus gemaakt

en op de begane grond zijn twee gastenkamers gemaakt.

Mary nurse woont daartegenover in haar huisje met haar man Govind die verantwoordelijk is voor 

de rijstvelden en toezicht houdt op de tuin en ons vee. 

Wij zijn erg blij dat wij een nieuwe jeep hebben kunnen aanschaffen met veel dank aan de sponsor!

De jeep hebben wij nodig zodat wij altijd, ook bij slecht weer, vervoer hebben; in de regentijd staat 

het water soms knie hoog en kan er alleen met een jeep gereden worden.

Het was hard nodig, de oude jeep gebruiken wij nu voor het vervoeren van bijvoorbeeld rijst naar 

de rijstmolen. 

Ook was het mogelijk een kleine energie zuinige personen auto, omnibus, te kopen waarmee wij naar 

het  ziekenhuis  gaan. Dit bespaart veel brandsof.

De twee hutten die op ons terrein staan, zijn na een brand in een ervan, voorzien van een stalen dak.

In deze huisjes woont nu de wasvrouw, een weduwe met twee kleine kinderen, en de grootmoeder van

Nagendra, een weesjongen die al enige jaren bij ons woont. Deze grootmoeder leefde onder een afdak,

wat echt vreselijk was.

Er is ook een klaslokaal tegen de technische school aangebouwd, hier worden alle extra lessen gegeven,

en  alle avonden  en op zondag wordt hier huiswerk gemaakt.
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4.4                Korukollu

In Korukollu zijn  het jongenshuis en  de school  gepleisterd met een onderhoudsarme pleisterlaag op 

de buitenmuren.

De klaslokalen in de school zijn voorzien van grotere ramen en er is een lokaal bij gebouwd.

In alle klaslokalen is de onderste 1.5 meter betegeld en de rest  is opnieuw geschilderd.

Het betegelen en pleisterwerk op de muren is gedaan om onderhouds kosten te sparen, 

het is eenvoudig schoon te maken en het hoeft niet meer geschilderd te worden.

Het schoolplein voor de school is gerealiseerd en ervoor is grind gekomen zodat in de regentijd je 

de school kan bereiken. Het ziet er nu allemaal veel vriendelijker uit, de leerkrachten en de leerlingen

zijn er erg blij mee, het is een prettiger en gezonder werkomgeving geworden.

Amstelveen, 23 september 2010
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2009

Na bestemming exploitatieresultaat

31 december 2009

€ €

31 december 2008

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 5.739 35.475

Rabobank Amstel en Vecht 55.911 47.703

61.650 83.178

 61.650 83.178

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 45 45

Reserve projecten 61.605 83.133

61.650 83.178

 61.650 83.178
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

BATEN

Opbrengsten fondsenwerving 188.637 192.125

Intrestbaten 3.071 1.613

Totaal baten 191.708 193.738

Lasten

Besteding projecten 212.033 176.926

Kosten organisatie 1.203 1.085

Totaal lasten 213.236 178.011

Diversen - -

Exploitatieresultaat -21.528 15.727
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3                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2009

€

31-12-2008

€

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 5.739 35.475

Rabobank Amstel en Vecht 55.911 47.703

61.650 83.178

Het deel van de liquide middelen dat niet direct op korte termijn voor de activiteiten van de stichting 

benodigd is, is vastgelegd op rentedragende rekeningen. Ultimo 2009 bedraagt dit deel ruim € 46.000. 

PASSIVA

Eigen vermogen

2009

€

2008

€

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 45 45

Mutatie - -

Stand per 31 december 45 45

Reserve projecten

Stand per 1 januari 83.133 67.406

Exploitatieresultaat verslagjaar -21.528 15.727

Stand per 31 december 61.605 83.133
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4                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

2009

€

2008

€

Opbrengsten fondsenwerving

Ontvangen donaties en giften 56.885 53.044

Ontvangen sponsorgelden 49.513 39.708

Ontvangen bijdragen onderwijsprojekten 11.212 10.000

Ontvangen bijdragen t.b.v. Asha Jyothi huis 3.850 5.289

Ontvangen bijdragen t.b.v. Korukollu 29.063 16.500

Ontvangen bijdragen Tulip Garden 35.595 53.554

Overige opbrengsten fondsenwerving 2.519 14.030

188.637 192.125

Intrestbaten

Ontvangen rente 3.071 1.613

Besteding projecten

Korukollu 35.500 28.750

Tulip Garden 76.000 75.500

Asha Jyothi 35.500 12.000

Aanschafjeep, resp. bus 10.000 21.000

Overige bestedingen zoals huishoudelijke kosten, vervoer, kleding,

voedsel en medicijnen 55.033 39.676

212.033 176.926

Kosten organisatie

Bankkosten 1.676 899

Overige kosten -473 186

1.203 1.085
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