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Figuur 1Het meisjes voetbalteam van Wehchiyeth. Trots op hun nieuwe voetbaltenue 
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Voorwoord   

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van stichting doyoucare. Met veel genoegen bieden wij u dit 

jaarverslag aan wat een verantwoording is van onze activiteiten die nodig zijn geweest om 

onze projecten te kunnen realiseren. Wij zijn tevreden en kunnen ons volledig vinden in de 

verantwoording middels dit jaarverslag. Als bestuur, en als team #doyoucare. 

 

Wij begonnen als team #doyoucare aan dit nieuwe hoofdstuk met het voornemen om het 

eerste jaar rustig te beginnen en eerst zorg te dragen voor een stevige en sterke fundering 

alvorens we meerdere projecten tegelijk op ons zouden nemen. Het gevoel een ander te 

willen helpen, de lasten te verlichten en een lichtpuntje te doen schijnen daar waar hoop leek 

weg te ebben was veel sterker dan het voornemen om rustig te beginnen. 

En terwijl een aantal van ons ook privé te maken kregen met verdriet en verlies, werd het 

kunnen helpen van anderen ook voor ons een remedie om onze eigen verdriet te verwerken 

en een plek te geven. 

We hebben meteen in het eerste volle jaar van de stichting diverse projecten gerealiseerd die 

betrekking hebben op onderwijs, armoedebestrijding, gezondheidszorg en economie waarbij 

kennis delen en ervaringen met het oog op zelfredzaamheid voorop staat.  

 

In het eerste volle jaar na oprichting hebben we ruim €68.000 kunnen ophalen voor onze 

goede doelen en hebben we 5 verschillende projecten naast elkaar kunnen oppakken 

waarvan een aantal ook zijn voor het einde van het jaar zijn gerealiseerd;  

 

- We hebben in Ketama 567 leerlingen eind 2015 kunnen voorzien van een winterjas en 

winterschoenen en een deel van deze leerlingen hebben inmiddels tolietten op het 

schoolterrein, daken die niet lekken, een schoolplein en binnenkort een geheel nieuwe 

klaslokaal; 

- We hebben Ayoub financieel en medisch kunnen bijstaan in zijn strijd tegen leukemie; 

- We hebben Omar voorzien van een geheel nieuwe heupprothese; 

- We hebben Achmed geholpen aan een nieuwe cargo-motorfiets zodat hij weer 

zelfredzaam is en voor zijn gezin en zijn dorp kan zorgen en  

- We hebben een groep jonge studenten in Gaza geholpen met een betaalde traineeship 

bij een mensenrechtenorganisatie. 

 

Wij danken u voor uw vertrouwen, uw steun en uw betrokkenheid. 

 

Namens het bestuur van Stichting doyoucare. 

 

R. Amezian 

Voorzitter 
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Figuur 2 Leerlinge van de basisschool in Wehchiyeth nadat ze een winterjas en schoenen in ontvangst heeft genomen. 
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1.  Projecten 2016  

1.2  #WinterprojectKetama 
 

Achtergrond 

Tijdens een initiatief van een bevriende stichting om leerlingen in Marokko te voorzien van schooltassen 
zijn wij in contact gekomen met deze scholengemeenschap in Wehchiyeth, in Ketama. Nadat wij daar 
waren geweest om schooltassen te brengen vielen het ons echter op dat de situatie van deze leerlingen 
heel schrijnend was en dat alleen een tas bij lange na niet de juiste hulp zou bieden. Dat was het moment 
dat wij besloten om de meest hulpbehoevende school binnen deze scholengemeenschap te ‘adopteren’ 
en daar onze winterproject van te maken. 
  

Doel  
Renoveren van een school en het bouwen van een nieuw klaslokaal en toiletvoorzieningen. 

 

Resultaat 
Wij hebben in samenwerking met de docenten van de school in Wehchiyeth, Ketama, gekeken naar wat 
de behoefte is en zijn in samenwerking met een lokale aannemer een begroting opgesteld en zijn we 
overeengekomen een klaslokaal grond te renoveren en indien een renovatie niet voldoende is een nieuw 
klaslokaal te bouwen. In de begroting is tevens de aanleg van minimaal 4 toiletten meegenomen.  
Begin 2016 zijn in navolging van de activiteiten in 2015 de benodigde hulpgoederen aangeschaft ten 
behoeve van leerlingen van deze scholengemeenschap. Dit betreft in totaal 567 winterjassen en 
winterschoenen, schoolartikelen, sportspullen etc.  
Wat hebben we verder kunnen realiseren: 

- Poort;  
- Muur rondom het schoolterrein; 
- de andere lokalen voorzien van isolatielaag;  
- nieuwe daken;  
- geverfd; 
- sportveldje aangelegd;  
- 2 toiletten en 
- een nieuw klaslokaal die casco is opgeleverd.  

 
Nog nodig zijn ramen, kozijnen, deur, schilderwerk van binnen en buiten, egaliseren vloer en vloerleggen. 
Ook is er een begin gemaakt met een muur en poort rondom het schoolgebouw. Voorkant en zijkanten 
zijn af, alleen aan de achterkant van het schoolgebouw moet deze nog worden doorgetrokken.  
 
Voor het bouwen van het klaslokaal en toiletten zijn we door twee verschillende stichtingen benaderd 
met het verzoek daar een bijdrage aan te willen leveren. De stichtingen zijn Stichting Child Chance (€3000) 
en stichting Daar El Atfaal (€4000).  De in totaal €7.000 was zeer welkom en is geheel in 2016 aangewend 
voor de bouw van het lokaal en de eerste toiletten. 
In totaal verwachten we nog circa €8.000 nodig te hebben voor het afronden van dit project. Van dit 
begrote bedrag hebben we €2.000 en zullen we in 2017 dekking zoeken voor de resterende €6.000.   
 
De inrichting voor de klaslokalen (stoelen en tafels) hebben we gesponsord gekregen en staat momenteel 
in een opslag in Amsterdam in afwachting van transport naar Marokko 
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Financiën 

#WinterprojectKetama 
Rekening 

2015 
Rekening 

2016 
Begroting 

2017 

Totaal 
Project 

Totaal 1.872 -75 -1.800 -3 

       

Baten 3.018 11.164 6.200 20.382 

Projectopbrengsten      
       

Lasten -1.146 -11.239 -8.000 -20.385 

Projectkosten         

 

Figuur 3 Leerlinge in Wehchiyeth die voor het klaslokaal staat wat uiteindelijk gesloopt is en nieuw gebouwd. 
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Figuur 4Ayoub samen met projectleider Karim Boulidam tijdens een uitstapje naar de Kermis 
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1.3  #HelpAyoub 
 
Achtergrond 

Ayoub en zijn vader ontmoetten wij op het busstation in Al Hoceima. Zij waren op weg naar het 
ziekenhuis van Fez waar Ayoub een chemobehandeling zou krijgen. Een kind van zes met zijn kleine 
handje in de hand van zijn vader aan wie je kon zien hoeveel liefde hij voelde voor zijn zoontje. Een 
gebroken man die zich machteloos voelde niet wetende hoe hij de volgende behandelingen moest 
betalen en hoe hij tegelijkertijd voor de rest van het gezin moest zorgen.   

 

Doel 

Ayoub, van 6 ten tijde van de eerste ontmoeting, financieel bijstaan in zijn strijd tegen leukemie. 
Daarnaast hebben we ons voorgenomen om ook de leefomstandigheden van dit gezin te verbeteren 
onder andere door hen van een bewoonbare en veilige woning te voorzien. Daarnaast willen we dit 
project vervolmaken door ook het gezin te helpen zelfredzaam te worden.  
 

Resultaat 

Vanaf het begin van de stichting staan we Ayoub maandelijks financieel bij. Met een voorlopig structurele 
bijdrage van € 210 per maand voorzien we het gezin van financiële dekking voor alle medische kosten 
waar ze mee te maken krijgen als gevolg van de strijd tegen de leukemie van Ayoub.  
Het gezin woont zelf in Tmassint maar moet (vooral in het begin was dit heel frequent) naar het 
ziekenhuis in Fez, 600 km bij Tmassint vandaan, om Ayoub behandeld te krijgen. Reiskosten en 
voorgeschreven medicatie worden met onze maandelijkse bijdrage betaald. Daarnaast kan het gezin door 
deze bijdrage voorlopig ook het hoofd boven water houden en hoeven ze zich niet druk te maken over of 
er wel voldoende te eten is aan het eind van de week. 
 
Nadat wij voor het eerst bij het gezin thuis zijn geweest beseften wij direct dat dit gezin ook geholpen 
moest worden aan een nieuwe woning. Voordat leukemie bij Ayoub vastgesteld werd had het gezin hun 
waardevolle sieraden e.d. verkocht en waren ze begonnen aan de bouw van hun huidige woning op een 
stukje grond wat zij vanuit een erfenis verkregen hebben. Ze hadden slechts de buitenmuren opgetrokken 
of Ayoub werd ziek en al het beetje geld wat ze hadden ging naar de behandelingen. Ook vee wat ze 
hadden werd in dit stadium verkocht om de reiskosten en de behandelingen te kunnen betalen. 
Het huis waar ze in leefden leek meer een bouwval dan een thuis. Geen ramen, kozijnen, keuken, 
badkamer, geen kamerindeling, geen gestucte muren. Zowel binnen als buiten niet. En zelfs geen 
voordeur die op slot kon. Regelmatig troffen ze kikkers en slangen in huis aan. 
Door de ontvangen donaties op zowel foodevents, kickboxgala’s als via social media hebben we 
voldoende geld kunnen inzamelen om ook het  huis grondig aan te pakken. Het huis is voorzien van een 
badkamer, keuken, slaapkamers, woonkamer, ramen, deur. De wanden zijn betegeld en geschilderd, de 
vloer is gelegd en de inrichting is voor een groot deel gerealiseerd.  
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Financiën 

 

#HelpAyoub Rekening 
2015 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

Totaal 
Project 

Totaal - 8.358 2.674 11.032 

       

Baten - 33.681 6.500 40.181 

Projectopbrengsten      
       

Lasten - -25.324 -3.826 -29.150 

Projectkosten         

 

Figuur 5Ayoub samen met zijn zusje in een ruimte die later tot een woonkamer is omgetoverd. 
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Figuur 6 Certificaat van waardering ontvangen voor onze bijdrage aan het traineeship. 
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1.4 #Run4Enas 
 
Achtergrond 

Dit is Enas Nufal, 15 jaar en marathonloopster uit Gaza. Haar droom is om internationaal aan marathons 
te kunnen deelnemen. De marathon Amsterdam staat op haar bucketlist. Net als de Palestine 
International Marathon in Bethlehem. Hieraan heeft ze echter niet kunnen deelnemen. Niet door een 
blessure,  niet door haar jonge leeftijd en ook niet vanwege het dragen van een hijab. Enas heeft niet 
kunnen deelnemen als gevolg van de grensblokkades en de bezetting. 
Door de restricties op de vrijheid van beweging worden ook jongeren zoals Enas beperkt in hun 
mogelijkheden en zijn basic rights zoals het volgen van een studie, hebben van een baan, beoefenen van 
een sport niet langer vanzelfsprekend. Wij kunnen als stichting deze restricties niet opheffen , wat we 
echter wel  kunnen doen is aandacht vragen voor de leefomstandigheden in bezet gebied, aandacht 
vragen voor de gevolgen die deze restricties hebben en het effect hiervan op hun ambities, dromen, 
hoop. 

 

Doel 

Aandacht vragen voor de gevolgen van grensblokkades als gevolg van bezetting en het effect hiervan op 
ambities, dromen en hoop van jongeren. Daarnaast hebben we als doel het realiseren van een betaalde 
traineeship bij een mensenrechtenorganisatie. 
 

Resultaat 

Voor dit project hebben we ervoor gekozen om onze jaarlijkse sponsorloop in te zetten. Door hier een 
sponsorloop aan  te koppelen willen we op sportieve wijze al hardlopend het geld ophalen om in ieder 
geval voor een aantal jongeren in bezet gebied het mogelijk te maken een (betaalde) traineeship te 
volgen. We hebben helaas niet de droom van Enas Nufal kunnen verwijzenlijken maar wel de droom van 
een aantal kwetsbare studerende en afgestudeerde jongeren uit Gaza. 
Met het traineeship hebben zij: 

- hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen; 
- hun kennis in de praktijk kunnen brengen en kennis kunnen maken met het hebben van een baan 

met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en verplichtingen; 
- kennis kunnen maken met de wereld van mensenrechten verdedigers en een vooruitzicht hebben 

om zich in ieder geval gedurende driekwart jaar te kunnen inzetten voor het verrichten van 
onderzoek en ook hebben zij gedurende het traineeship  

- een maandelijkse financiële vergoeding ontvangen. 
Dit laatste is niet geheel onbelangrijk gezien dit jongeren zijn uit de meest kwetsbare groep in Gaza. 
Gezinnen die als gevolg van de opgelegde restricties in armoede leven of tegen de armoedegrens 
aanzitten doordat er geen werkgelegenheid is en de middelen om in het eigen onderhoud te voorzien niet 
beschikbaar of niet onuitputtelijk zijn. 
 
Op 16 oktober hebben wij met een groep van 20  #doyoucare lopers voor Enas gelopen tijdens de 
Marathon Amsterdam. Voor Enas en voor alle die door de schending van mensenrechten hun dromen niet 
kunnen verwezenlijken. Er is voor dit project gekozen voor een samenwerking met een 
mensenrechtenorganisatie. Door een samenwerking aan te gaan met Euro-Mediterrane Human Rights 
Monitor wil Stichting doyoucare aandacht vragen voor de schending van mensenrechten en de gevolgen 
die dat heeft. 
De Euro-Mediterrane Human Rights Monitor is een onafhankelijke, non-profit organisatie die in de MENA-
regio werkzaam is om onderdrukking te onderzoeken en bloot te leggen. Missie van Euromed is niet 
alleen het observeren en documenteren van schendingen van de mensenrechten, maar is ook het 
informeren van de publieke opinie en het planten van zaadjes voor internationale mobilisatie door inzet 
van belangenorganisaties, overheden, waakhond groepen en grassroots activisten. 
Regionale kantoren zijn gevestigd in Tunesië en in de bezette Palestijnse gebieden, met inbegrip van de 
Westelijke Jordaanoever en Gaza-stad. Verder zijn er vertegenwoordigers in het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Nederland, Jemen, Egypte, Libië, Jordanië, Verenigde Arabische Emiraten , Libanon en Syrië.   
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Financiën 

 

#Run4Enas Rekening 
2015 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

Totaal 
project 

Totaal   7.504 -7.311 193 

       

Baten  -  7.678 0 7.678 

Projectopbrengsten  -      
       

Lasten  -  -174 -7.311 -7.485 

Projectkosten  -        

Figuur 7 Een deel van het #doyoucare hardloopteam 
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Figuur 8Een foto van de drie pinnen van vóór de operatie 
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1.5 #Heupprothese 
 
Achtergrond 

Omar, 51 jaar, wonende in Temsaman, Marokko,  heeft in 1994 naar aanleiding van een ongeluk een 
heupbreuk opgelopen. Met 3 pinnen is deze breuk gerepareerd. Deze pinnen werden geplaatst met het 
advies deze binnen 3 jaar te laten verwijderen. Geen inkomen, niet de juiste voorzieningen, geen vangnet, 
geen begeleiding en advies hebben ervoor gezorgd dat 22 jaar later Omar nog steeds met deze pinnen in 
zijn heup rondliep en inmiddels ook enorme heupslijtage had opgelopen. 

 
Doel 

Omar voorzien van een heupprothese zodat hij niet langer onnodig pijn hoeft te lijden. 

 

Resultaat 

Wij zijn met Omar langs verschillende medische specialisten geweest om advies in te winnen en een 
diagnose vast te stellen. Uit de verschillende onderzoeken werd duidelijk dat de pinnen eruit moesten en 
dat hij een complete heupprothese nodig had. De kosten voor de operatie waren ingeschat op circa € 
5.000. Dit is exclusief benodigde medicatie en eventuele hulpmiddelen benodigd bij het revalideren. 
Uiteindelijk hebben we gekozen voor een kliniek in Nador die de benodigde operatie heeft uitgevoerd en 
Omar heeft voorzien van een complete heupprothese. De kosten voor de heupprothese bleken iets lager 
uit te vallen dan vooraf begroot. Uiteindelijk hebben we €4.000 voor de heupprothese betaald. Dit is 
exclusief medicatie en hulpmiddelen en reiskosten en controles. 
Ook hebben we uitstaande schulden van Omar afgelost zodat deze niet als een zware last op zijn 
schouders zouden blijven drukken wat ook zijn genezingsproces zou kunnen vertragen. 
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Financiën 

 

#Heupprothese 
Rekening 

2015 
Rekening 

2016 
Begroting 

2017 
Totaal 
project 

Totaal  -  -1.113 -610 -1.723 

       

Baten  5.133  5.133 

Projectopbrengsten      
       

Lasten  -6.246 -610 -6.856 

Projectkosten         

 

 

Figuur 9 Een compleet nieuwe heupprothese voor Omar 
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Figuur 10 De uitgebrande cargo-motorfiets 
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1.5 #HelpAchmed 
 
Achtergrond 

Tijdens het uitdelen van kleding en voedselpakketten in het dorpje Ait Kamra, Marokko, kwamen wij een 
huilende Achmed tegen. 
Een vader van drie kinderen die naast de zorg voor zijn gezin ook voor zijn moeder en zussen zorgt. Met 
zijn cargo-motorfiets, waar hij aantal jaar voor gespaard heeft, zorgde hij voor brood op de plank. 
Een man die zelfredzaam was en ook het dorp hielp daar waar nodig met zijn cargo-motorfiets. 
Deze bron inkomsten is hem echter ontnomen doordat deze in brand is gestoken. Wanhopig en niet 
wetende hoe nu voor zijn gezin te zorgen troffen wij hem aan. 

 

Doel 

Achmed weer helpen zelfredzaam te zijn door hem weer van een (nieuwe) cargo-motorfiets te voorzien. 

 

Resultaat 

Nadat wij Achmed thuis hadden bezocht en zijn gezin, familie en dorpsgenoten hadden gesproken werd 
het ons al snel duidelijk dat als zijn verhaal ons zo aangreep het andere ook vast zou raken en dat we 
binnen een paar dagen dit niet geplande project zouden kunnen realiseren. 
Nadat we een videocampagne lanceerden voor een nieuwe cargo-motorfiets stroomden de donaties 
binnen. Binnen twee dagen hadden we genoeg binnen om een nieuwe motorfiets te kopen, een 
verzekering af te sluiten, transport van de garage naar Ait Kamra te betalen en geld voor Achmed te 
reserveren voor een schuur waar de cargo-motorfiets veilig kon worden gestald wanneer deze niet in 
gebruik is. Verder hebben we het gezin verblijd met boodschappen voor langere periode en een 
suikermeter met strips en naalden voor de zus  van Achmed die dit al heel lang nodig had maar niet de 
middelen had om dit aan te kunnen schaffen. 
Wij lieten een emotionele en enorm dankbare Achmed achter. 
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Financiën 

 

#HelpAchmed 
Rekening 

2015 
Rekening 

2016 
Begroting 

2017 
Totaal 
project 

Totaal   774   774 

Baten - 3.099 - 3.099 

Projectopbrengsten      

Lasten - -2.325 - -2.325 

Projectkosten         

 

 

 

Figuur 11 Nieuw aangeschafte cargo-motorfiets voor Achmed 
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2.  Activiteiten  

 

Wij zijn continue op zoek naar creatieve, maar ook zichtbare wijze waarop wij onze stichting en daarmee 
onze projecten onder de aandacht kunnen brengen. 
Daarmee willen we niet alleen onze zichtbaarheid vergroten maar willen we (potentiele) donateurs, 
sponsoren en vrijwilligers op een bij hen passende wijze laten bijdragen aan het goede doel. 
Dat heeft ertoe geresulteerd dat we het afgelopen jaar onder andere de volgende activiteiten hebben 
ingezet:  

- We hebben op de markt gestaan met een eetkraam; 
- We hebben meegedaan aan sponsorlopen; 
- We hebben foodevents georganiseerd; 
- We hebben taartjes voor het goede doel verkocht; 
- We hebben Goody bags in samenwerking met ondernemers samengesteld en verkocht; 
- We hebben gecollecteerd op kickboxgala’s en  
- We hebben kleine gekookt en gebakken voor (kleine) evenementen en debatavonden. 

 

Figuur 12 Tijdens een van de marktdagen waar wij voor het goede doel hebben gestaan 
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Figuur 13 Het Suikertasje in de maak 
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3.  Een blik op de toekomst 

 

Het afgelopen jaar hebben we projecten gedaan die op ons pad zijn gekomen en waar we een 
verbondenheid mee gevoeld hebben. Projecten die schrijnend waren en waarbij langer wachten geen 
optie was. 
Voor het komende jaar willen we vooral proberen een aantal van deze projecten tot een goed einde te 
brengen en afronden. Maar ook willen we de tijd nemen en nadenken over welke type projecten met een 
langere duurlooptijd we op willen pakken. Projecten met een duurzame uitkomst en daar waar nodig ook 
zorgen voor een bewustwordingsproces. Dat neemt niet weg dat we ook in 2017 openstaan voor niet 
geplande projecten die op ons pad komen. 1 van onze krachten als stichting is dat we snel kunnen 
schakelen en in staat zijn om zowel langlopende als kort lopende projecten naast elkaar te laten lopen, dit 
zullen we dan ook blijven doen.  
 

3.1  Projecten 

In 2017 zullen de volgende projecten in ieder geval afronden:  
- #Run4Enass; wij zullen de bijdrage aan het traineeship in het eerste kwartaal 2017 en dan kunnen 

we dit project als geslaagd en afgerond beschouwen. 
- #Heupprothese: Omar heeft begin 2017 nog 1 of 2 controles die we willen afwachten en daarna 

kunnen we ook dit project financieel afronden.  
  
De projecten voor het komende jaar bestaan uit een aantal langlopende projecten van ons die jaar 
overschrijdend zijn en we zullen een aantal nieuwe projecten op ons nemen. Ten tijde van dit schrijven 
zag onze projecten scope er als volgt uit: 
 
#HelpAyoub 
Dit project loopt al vanaf het begin van de stichting en is wat wij noemen een langlopend project. Wij 
zullen ook gedurende geheel 2017 Ayoub financieel bijstaan en medisch bijstaan. Afhankelijk van hoe het 
ziektebeeld is aan het eind van het jaar besluiten we of dat ook nodig zal zijn in 2018. 
 
#WinterprojectKetama 
Dit project kan in 2017 worden afgerond en opgeleverd mits we erin slagen om het benodigde bedrag wat 
er nog nodig is in te zamelen. Wij streven ernaar om dit in 2017 nog af te ronden en zullen na de 
vakantieperiode hier weer aandacht voor vragen. 
 
#HelpNaziha 
Met het project #HelpNaziha zullen wij Naziha, 49 jaar en moeder van 5 kinderen, die diabetes heeft 
helpen aan een voetprothese en daarnaast zullen we hen helpen met het  bouwen van een huis zodat ze 
een plek hebben voor zichzelf. 
  
#GezinTrougout 
Dit betreft een project van een gezin met kinderen waarvan 3 kinderen op latere leeftijd verlamd zijn 
geraakt. Oorzaak van de verlamming is vooralsnog niet bekend. 
De kinderen, Atif, Mohammed en Nadia liggen nu al jaren in bed en snakken naar buitenlucht. Zij wonen 
in een huis hoog in de bergen wat zij in buikleen hebben en door de ligging van het huis is het voor deze 
jongeren ook niet mogelijk om met bed of rolstoel buiten te komen. 
Wij hoop voor dit gezin, deze jongeren, een aangepaste woning te kunnen bouwen op een vlak stuk grond 
waar ze ook de mogelijkheid zullen hebben om met hulp buiten te komen. 
Ook zullen ze bereikbaar zijn voor familie en vrienden die het gezin willen helpen. 
 
#Winterproject2017 
Wij streven ernaar om elk jaar een winterproject te lanceren. Ondanks dat onze eerste winterproject nog 
niet is afgerond zullen we dit komend jaar niet verstek laten gaan. Onze keus is gevallen op een 
winterproject in het Atlasgebied. We zullen inzetten op het verstrekken van winterproducten zoals 
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winterjassen, sneeuwboots, wanten, handschoenen etc.en daarnaast willen  we ruime voedselpakketten 
uitdelen. 
 
#Adopteereenwees 
Dit betreft een kortlopend project wat meteen resultaat laat zien. Een bevriende stichting van ons in 
Marokko heeft beroep op ons gedaan en gevraagd of wij x aantal weeskinderen en/of vaderloze kinderen 
willen voorzien van winterjassen en schoenen. Doordat het geen grootschalig project betreft en we dit 
ook goed wegkunnen zetten bij onze donateurs hebben wij besloten dit op ons te nemen. 
 
#iCare 
Het iCare project betreft een doorlopend project waarbij we hulpbehoevenden zullen voorzien van een 
voedselpakket. Dit kan overal zijn en is niet gebonden aan 1 land. 
De behoefte om dit project als een doorlopend project erbij te doen komt doordat we vaak op plekken 
komen waarbij mensen soms al geholpen zijn met een lastenverlichting in de vorm van een 
voedselpakket. Het is een project waarbij we geen lange voorbereiding nodig hebben en het resultaat 
meteen zichtbaar is. Ter afwisseling van onze langdurige projecten is dit een mooi project wat er mooi bij 
gedaan kan worden en ook makkelijk uit te voeren is door onze vrijwilligers ter plaatse zonder dat we 
daarbij hoeven te zijn. 
 
#oogoperatie 
Er is beroep op ons gedaan een dame te helpen die zonder operatie aan beide ogen haar zicht zal 
verliezen door een ziekte die ze heeft opgelopen. Op dit moment onderzoeken wij de omstandigheden en 
vragen we het medische dossier op. Naar verwachting gaat het om een operatie van mogelijk €3.200.  
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3.2  Begroting 2017 

 

Projecten 
Rekening 

2015 
Rekening 

2016 
Begroting 

2017 
 Begroting 

2018 
Totaal 
project 

WinterprojectKetama           
Saldo 1.872 -75 -1.800 - -3 
Baten 3.018 11.164 6.200 - 20.382 

Lasten -1.146 -11.239 -8.000 - -20.385 
HelpAyoub       

Saldo - 8.358 2.674 -3.826 7.206 
Baten - 33.681 6.500 0 40.181 

Lasten - -25.324 -3.826 -3.826 -32.976 
Run4Enas       

Saldo - 8.420 -7.311 - 1.109 
Baten - 8.595 0 - 8.595 

Lasten - -174 -7.311 - -7.485 
Heupprothese       

Saldo - -1.113 -561 - -1.675 
Baten - 5.133 49 - 5.181 

Lasten - -6.246 -610 - -6.856 
Winter 2017       

Saldo - - 0 0 0 
Baten - - 10.000 10.000 20.000 

Lasten - - -10.000 -10.000 -20.000 
Adopteer een wees       

Saldo - - 0 0 0 
Baten - - 300 1.000 1.300 

Lasten - - -300 -1.000 -1.300 
I Care       

Saldo - - 0 0 0 
Baten - - 5.000 5.000 10.000 

Lasten - - -5.000 -5.000 -10.000 
HelpNaziha       

Saldo - - 0 - 0 
Baten - - 19.000 - 19.000 

Lasten - - -19.000 - -19.000 
Gezin Trougout       

Saldo - - 0 - 0 
Baten - - 26.000 - 26.000 

Lasten - - -26.000 - -26.000 
Oogoperatie       

Saldo - - 0 - 0 
Baten - - 3.200 - 3.200 

Lasten - - -3.200 - -3.200 
Algemene pot       

Saldo - - 4.000 5.000 9.000 
Baten - - 4.000 5.000 9.000 

Lasten - -  - 0 
        

Totale baten   80.249 21.000 101.249 
Totale lasten     -83.247 -19.826 -103.073 
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4.  Organisatie 

 

4.1  Beloningsbeleid 

 
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 5 van de statuten voor de door hen 
in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte 
onkosten en een niet bovenmatige vacatiegeld. 

 

4.2  Beschrijving administratieve organisatie 

 
De administratie van de stichting wordt gevoerd door het enige bestuurslid F.W. Christen. De jaarrekening 
van de stichting wordt opgesteld door het enige bestuurslid F.W. Christen.  

 

4.3  Publicatie 

 
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website: www.do-you-care.nl.  
 
Het volgende zal in ieder geval worden gepubliceerd: 
Naam    : Stichting doyoucare 
RSIN nummer   : 855663418 
ANBI    : oktober 2015 
Adres    : Johan Hofmanstraat 253 
Postcode   : 1069 KD 
Plaats    : Amsterdam 
Land    : Nederland 
Telefoon   : 06-14853230 
E-mail    : info@do-you-care.nl 
Documenten   : Beleidsplan 
      Activiteitenverslag 
      Jaarverslag  
Beloningsbeleid   : De bestuurders zijn onbezoldigd. 
Bestuurssamenstelling  : Voorzitter  - Rabia Amezian 
      Penningmeester - Ferry W. Christen 
      Secretaris  - Hanine Hassan 

 
 

 
 

 

  

http://www.do-you-care.nl/
mailto:info@do-you-care.nl
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5.  Jaarrekening  

 

5.1  Balans per 31-12-2016 

 

 

 

  

            

Stichting doyoucare 

balans per 31-12-2016 

            

            

            

            

      2016   2015 

ACTIVA       

MATERIËLE VASTE ACTIVA       

            

  Vaste materiële activa             -                   -     

            

  Vastgelegde middelen             -                   -     

            

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA       

  Debiteuren       

    Debiteuren             -                   -     

  Vorderingen en overlopende activa             -                  -     

            

LIQUIDE MIDDELEN       

  Banken       

    Bank; betaalrekening           8.422            1.870  

    Bank; spaarrekening         14.390      

    Kas           1.044                  1  

  Liquide middelen      23.856            1.871  

            

  Vlottende activa      23.856            1.871  

            

  Balans activa      23.856            1.871  

            

TOTAAL ACTIVA      23.856            1.871  
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Stichting doyoucare 

balans per 31-12-2016 

            

            

            

            

      2016   2015 

PASSIVA       

EIGEN VERMOGEN       

  Winst / verlies lopend boekjaar       

    Winst lopend boekjaar         22.139    1.717 

    Overige reserve           1.717                -    

  Eigen vermogen         23.856    1.717 

            

KORTLOPENDE SCHULDEN       

  Crediteuren       

    Crediteuren                  -                  -    

  Overige schulden       

    Nog te betalen kosten                  -      153 

  Kortlopende schulden                  -      153 

            

  Vreemd vermogen                  -      153 

            

  Balans passiva         23.856    1.871 

            

            

            

            

            

TOTAAL PASSIVA         23.856    1.871 
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5.2  Verlies- en winstrekening 2016 

 

 
     

 
     

Stichting doyoucare 

Verlies- en winstrekening 2016 

      

      

WINST / VERLIES 2016   2015 

OMZET GEGEVENS       

  Omzet         

    Donaties      68.385            5.230  

  Omzet         68.385            5.230  

  Bruto winst      68.385            5.230  

            

PROJECTKOSTEN       

  Diverse kosten       

    Bouwkosten      27.600      

    Materialen           675      

    Aanbetalingen t.b.v. projecten        9.554      

    Medische kosten e.d.        3.260      

    Hulpgoederen        1.500            3.061  

    Transportkosten        1.656      

    Verzendkosten             85      

  Projectkosten      44.329      

            

KANTOORKOSTEN       

  Telefoon, internet       

    Automatiseringskosten                  69  

  Kantoorbenodigdheden       

    Kantoorbenodigdheden                230  

    Diverse verzendkosten      

  Kantoorkosten             -                 298  

            

FINANCIERINGSKOSTEN       

  Rentelasten       

    Betaalde renten       

  Bankkosten, koers- en betalingsverschil       

    Bank- en girokosten           632                  2  

    Betalingsverschillen       

  Financieringskosten           632                  2  

            

ALGEMEEN         

  Diverse kosten       

    Stichtingskosten                  50  

  Algemene kosten             -              3.111  
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VERKOOP         

  Reclame- en advertentiekosten       

    Reclamekosten           998                 93  

    Advertentiekosten           287                 8  

  Verkoopkosten        1.285               101  

            

  Kosten      46.246            3.512  

            

  Netto winst      22.139            1.717  

            

            

TOTAAL WINST / VERLIES      22.139            1.717  

 


