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Kinderen in de Atlas. 
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Voorwoord   

 

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 in 2020. W ij kijken 

terug op een jaar waarin we een hoop mooie projecten hebben kunnen realiseren en ondanks 

alle maatregelen als gevolg van COVID hebben we een aantal mooie inzamelingen gehad.  

W ij zijn tevreden en kunnen ons volledig vinden in de verantwoording middels dit 

jaarverslag. W ij blijven er echter naar streven om onze bedrijfsvoering te verbeteren en 

professionaliseren.  Ook  het verduurzamen van onze projecten blijft een aandachtspunt als 

ook het aantrekken en aan ons binden van vrijwilligers.  

 

Net als in voorgaande jaren hebben we een aantal mooie projecten en activiteiten mogen 

uitvoeren waarvan een aantal terugkerende projecten zoals het winterproject, deel een 

maaltijd, moederliefde  en de sponsorloop Marrakech. 

 

In 2020 hebben we het #waterproject gelanceerd. Met dit project heb we bewustwording 

gecreëerd voor de grote behoefte aan schoon drinkwater in verschillende gebieden in 

Marokko. Samen met jullie willen we dorpen voorzien van een waterput waarvan de 

waterpomp is aangesloten op zonnepanelen. Op deze wijze kunnen we de hulpbehoevenden 

op een duurzame manier voorzien van schoon drinkwater. 

 

W ij danken u voor uw vertrouwen, uw steun en uw betrokkenheid. 

 

Namens het bestuur van Stichting doyoucare. 

 

R. Amezian 

Voorzitter 
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1.  Projecten 2020  
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Voedselpakketten voor bergbewoners in de Atlas. 
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1.1 #DeelEenMaaltijd 

 

Achtergrond 

In 2019 zijn we met het project ‘Deel een maaltijd’ begonnen en door de 

aanhoudende noodzaak hebben we dit project ook in 2020 voortgezet. Met dit 

project ‘ delen we een maaltijd’ met hulpbehoevenden. Het delen van een maaltijd 

gebeurt in de vorm van voedselpakketten waarmee een gezin gemiddeld een maand 

mee verder kan.  

Onze voornaamste doelgroep voor dit project zijn alleenstaande hulpbehoevende 

vrouwen en gezinnen.   

Met dit project heb we bewustwording gecreëerd voor de grote armoede die er 

heerst in verschillende gebieden in Marokko. Voor donateurs hebben we het heel 

laagdrempelig gemaakt om ‘symbolisch’ een maaltijd te doneren in plaats van een 

volledig voedselpakket. Dit project voeren wij voornamelijk tijdens de maand 

Ramadan uit.  

 

Doel 

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk hulpbehoeven te voorzien van een 

voedselpakket. Afhankelijk van gezinsgrootte passen we de voedselpakketten daar 

op aan.  

 

Resultaat 

We hebben voor en tijdens de maand Ramadan circa €82.000 aan donaties 

opgehaald en hier hebben wij zoveel mogelijk gezinnen van proberen te voorzien 

van een ruim Ramadan voedselpakket. Denk hierbij aan voedselpakketten met lang 

houdbare producten die veel worden gebruikt tijdens deze vastenmaand. Denk  

hierbij aan onder andere dadels, kikkererwten, linzen, vermicelli, tomaten in blik, 

broodbeleg. 
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Een voorbeeld van 1 van onze vele Ramadan voedselpakketten.  
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Voedselpakketten voorbereiden in de Atlas. 
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1.2 #Winterproject 

 

Achtergrond 

Het Atlasgebied blijft toch elk jaar weer onze aandacht hebben gezien de grote 

armoede die er heerst. Uitgestrekte gebieden ver van de bewoonde wereld waar 

door de armoede jonge kinderen al vroeg aan het werk worden gezet op het land of 

rondom het huis. Geen of hele slechte infrastructuur en scholen zijn slecht 

bereikbaar als er al een school in de nabije omgeving is. Maar niet alleen het 

Atlasgebied kent grote armoede. Ook in het noorden in dorpen zoals Chakrane waar 

in de winter ook goed koud wordt en er ook sneeuw valt zijn de mensen behoorlijk 

afgesloten van de bewoonde wereld. Vooral tijdens de winterperiode. 

In deze dorpen hebben ze geen sanitaire voorzieningen, worden er kilometers 

afgelegd om drinkwater te halen uit natuurlijke waterbronnen of waterputten. De 

mensen hebben niet de middelen om warme winterkleding en goede schoeisel aan 

te schaffen. 

 

Doel 

Bij het winterproject blijft het doel elk jaar weer toch voornamelijk het creëren van 

bewustwording want  iedereen optimaal willen helpen is een illusie. Uiteraard gaan 

we er niet met lege handen heen en worden er vooral in Nederland hulpgoederen 

ingekocht op de markt, marktplaats, van partijhandelaren. Denk aan winterkleding, 

jassen, winterschoenen, dekens, mutsen etc. 

 

Resultaat 

Voorgaande jaren hebben we ook sponsorlopen georganiseerd om geld voor dit 

project in te zamelen. In 2020 hebben we door de COVID maatregelen helaas veel 

activiteiten niet kunnen uitvoeren. Inzamelen van donaties is dan ook vooral online 

gegaan. Er zijn onder andere trainingspakken, schoenen, truien, sokken en jassen in 

Nederland in gekocht en met een transportbedrijf meegestuurd naar Marokko. 

De kleding en voedselpakketten zijn in de Atlas uitgedeeld en in het noorden van 

Marokko. 
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Schoentjes passen tijdens het uitdelen van winterkleding onder de hulpbehoevenden. 
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Een vader en zoon die blij een voedselpakket en kleding voor het hele gezin heeft ontvangen van onze vrijwilligers. 
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1.3 #SponsorloopMarrakech  

 

Achtergrond 

Minimaal 1 x per jaar lopen we voor het goede doel. Dan combineren we een 

hardloopevenement met het goede doel en vragen we om sponsoring per gelopen 

km, per totaal of gewoon een willekeurig bedrag. Het opgehaalde bedrag gaat in 

2019/2020 naar hulpbehoevenden in de Atlas en naar weeskinderen in de omgeving 

van Marrakech. 

 

Doel 

Het doel van deze sponsorloop in Marrakech is om €15.000 op te halen voor 

hulpbehoevende in de Atlas in de omgeving van Marrakesh. Samen met de lopers en 

de vrijwilligers zullen we voedselpakketten samen stellen en pakketten met 

hulpgoederen zoals kleding, schoenen, verzorgingsartikelen en dekens.  

 

Resultaat 

Na de Marathon Marrakech hebben we voedselpakketten uitgedeeld in Msemrir in de 

Atlas en hebben we weeshuizen bezocht in en rondom Marrakech. 
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Voedselpakketten en winterkleding uitdelen in Msemrir, Atlas. 
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1.4 #Moederliefde 

 

Achtergrond 

In 2018 zijn we begonnen met het project #moederliefde. Een project wat zijn 

oorsprong vond tijdens het uitdelen van onze ‘I Care’ voedselpakketten in Marokko . 

Het idee ontstond iets te doen met de veelal schrijnende verhalen van de 

vrouwen/moeders die we tegenkwamen. Vaak hebben deze vrouwen niets of weinig 

te besteden, zijn mooie spullen voor hun kinderen ondenkbaar, maar de liefde voor 

hun kinderen is zichtbaar en hartverwarmend. Het gelukkigst zijn ze als je ze iets 

geeft waar hun kinderen mee geholpen zijn. 

En terwijl het idee nog verder moest worden uitgewerkt kregen we een grote partij 

babykleding en babyspullen aangeboden. Project #Moederliefde werd geboren. Een 

project waarbij de liefde van een moeder voor haar kind centraal staat. Het project is 

in de jaren daarna voortgezet en gedurende het hele jaar kunnen nieuwe en zo goed 

als nieuwe spullen bij ons worden gedoneerd. 

 

Doel 

Moeders voorzien van een basispakket voor hun pasgeborene bestaande uit luiertas 

met inhoud en kleding voor het eerste jaar. De moeders zelf ontvangen een 

mamapakket met kraamspullen en verzorgingsartikelen. 

 

Resultaat 

In 2020 hebben we zowel spullen als geld ingezameld voor dit project maar door de 

COVID maatregelen hebben we het project niet kunnen uitvoeren doordat wij niet 

naar Marokko konden reizen. Wij hopen dit project weer in 2023 te kunnen 

uitvoeren. 
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Moederliefde. 
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1.5 #Speelgoed 

 

Achtergrond 

Tijdens het uitvoeren van onze projecten proberen we vooral gebieden te bezoeken 

die ‘vergeten’ zijn. Zo zijn we vanaf 2017 jaarlijks in de Atlas geweest in Marokko 

waar we ook binnen dat grote gebied vooral op zoek zijn geweest naar de plekken 

waar armoede goed zichtbaar is. 

De vergeten vallei is daar een goed voorbeeld van. Jonge kinderen worden daar al 

aan het werk gezet op het land, dorpen die na een sneeuwval afgesloten zijn van de 

buitenwereld, (over)leven met hetgeen je kunt verbouwen etc. 

Op dit soort plekken is er nauwelijks aandacht voor het kind zijn. Het kunnen spelen 

en ontdekken. Het hebben van poppen en auto’s, of een bal. 

Vanaf 2018 kan er gedoneerd worden voor het speelgoed project. Dit mag goed 

bruikbare speelgoed zijn of geld waarmee speelgoed in Marokko ingekocht kan 

worden. 

 

Doel 

Kinderen weer kind laten zijn door ze te verblijden met speelgoed. 

 

Resultaat 

Het speelgoed project is een doorlopend project. Men kan gedurende het jaar 

speelgoed doneren of kan een financiële bijdrage doen zodat we lokaal de 

speelgoed kunnen inkopen. In 2020 hebben we dit project niet gepromoot en 

derhalve zijn er ook weinig donaties binnengekomen. 

Met alle maatregelen als gevolg van COVID hebben we hier niet meer werk van 

gemaakt.  
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Speelgoed voor de kinderen in Ouzighimt 
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1.6 Waterproject 

 

Achtergrond 

Het #Waterproject betreft een duurzaam project en valt ook onder sadaqa jariyah 

(doorlopende sadaqa).  Wij komen tijdens het uitvoeren van onze projecten op 

plekken in Marokko waar de mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven en 

geen sanitaire voorzieningen en veilige waterbronnen hebben. Schoon drinkwater is 

hier dan ook hoog nodig. Vaak gaat het om afgelegen dorpen waar de mensen nog 

water moeten halen uit bijvoorbeeld rivieren. 

 

Doel 

Wij willen deze dorpen voorzien van een beschermde waterput met bij voorkeur een 

waterreservoir met kranen. De kosten worden onder andere bepaald door de diepte 

de nodig is om grondwater te bereiken en de materialen voor afwerking van de 

waterput. 

Kosten kunnen hierdoor oplopen tot circa €8.000 per waterbron. Als je de 

waterpomp aansluit op zonnepanelen dan komt hier circa €3.000 tot €4000 bij.  

 

Resultaat 

Tijdens de maand Ramadan zijn we begonnen met het inzamelen voor dit project. Er 

is circa 

€62.000 in 2020 voor dit project. 
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Pakketten uitdelen in de Atlas. 



 

  33 
 

1.7 Algemene pot en zakaat 

 

Achtergrond 

Donaties die binnenkomen die niet specifiek voor 1 van de lopende projecten zijn 

gedoneerd labelen wij voor de algemene pot. De algemene pot wenden we aan voor 

tekorten op de lopende projecten of nieuwe projecten die zich aandienen waar we niet 

noodzakelijkerwijs een inzameling voor hoeven op te zetten. De Algemene pot kun je 

derhalve ook zien als een soort van reserve. 

 

Doel 

We streven ernaar om ten alle tijden een bedrag van cica €.5.000 in de algemene pot te 

hebben zodat we snel kunnen schakelen als we een tekort hebben op 1 van de lopende 

projecten, maar ook als zich een nieuw project aandient waarbij we niet de tijd hebben 

om daar eerst nog voor in te zamelen. 

In de algemene pot labelen we ook alle donaties die binnen komen als ‘zakaat’.  

 

Resultaat 

We vragen regelmatig ook om donaties voor het dekken van onze projectkosten en 

overheadkosten. Denk hierbij aan transportkosten, materiaalkosten, bankkosten en 

dergelijke. Als teken van goodwill naar de donateur toe koken wij dan vervolgens geheel 

vrijwillig voor de daklozen in Amsterdam.  
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Dekens voor de koude winterperiode. 
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2.  Activiteiten  

 

Net als in het voorgaand jaar zijn wij steeds 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 (potentiële) 

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 

activ iteiten hebben ingezet:  

- We hebben meegedaan aan sponsorlopen; 

- We hebben taartjes voor het goede doel verkocht; 

- We hebben Goody bags in samenwerking met ondernemers samengesteld en 

verkocht. 

Als gevolg van de maatregelen nav  COVID hebben we veel van onze activ iteiten niet 

kunnen uitvoeren. Zo hebben we niet op de markt kunnen staan, geen foodevents 

georganiseerd etc. 
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3.  Een blik op de toekomst 

3.1  Projecten 

 

Behalve jaar overschrijdende projecten zoals de #sponsorloopMarrakech hebben we ook 

een aantal jaarlijks terugkerende project zoals;  

 

#DeeleenMaaltijd 

Het ‘Deel een maaltijd’  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. 

 

#Winterproject 

De winterperiode blijft voor velen in Marokko een hele zware periode omdat ze dan niet 

kunnen leven van eigen gewassen en soms in gebieden leven die in de winter afgesloten 

zijn van de buitenwereld. Wij zetten ons graag in voor deze groep mensen en zullen ook 

in 2021 weer een winterproject hebben. In welke vorm gaan we nog met elkaar 

bespreken. 

 

#Moederliefde 

Ook in 2021 zullen wij weer aandacht en tijd hebben voor #moederliefde. Tijdens de 

verschillende projecten die we doen zien we steeds weer hoe ver deze liefde gaat en hoe 

onzelfzuchtig. Moeders vragen nooit iets voor zichzelf en zijn zo enorm blij wanneer zij 

kleding en spullen krijgen waar zij hun kinderen mee kunnen helpen. Veel van deze 

moeders zijn ook niet in staat om nieuwe kleding en benodigdheden te kopen voor hun 

baby’s. Het lijkt ons geweldig om moeders in verwachting of die net zijn bevallen te 

voorzien van een babypakket bestaande uit een luiertas, verzorgingsproducten, kleding, 

speeltjes etc. Uiteraard zullen we de moeders hierin niet vergeten en zullen we ook hen 

voorzien van kleding/producten die zij goed kunnen gebruiken. 

 

#speelgoed 

Een project wat niet alleen ons doet stralen van plezier maar ook de ontvangers is toch 

wel het speelgoedproject. Kinderen die nog nooit nieuwe speelgoed hebben gehad, of 

die het moeten doen met zelfgemaakte speelgoed met blikjes en hout en touw 

verblijden met speelgoed wat veelal nog in erpakking zit is toch wel een van de leukste 

dingen die we mogen en kunnen doen. De blijdschap van de kinderen is niet in woorden 

uit te drukken. Met alle liefde willen wij dit nog lang blijven doen. 

#Waterproject 

Het #Waterproject betreft een duurzaam project en valt ook onder sadaqa jariyah 

(doorlopende sadaqa).  Wij komen tijdens het uitvoeren van onze projecten op plekken 

in Marokko waar de mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven en geen sanitaire 

voorzieningen en veilige waterbronnen hebben. Schoon drinkwater is hier dan ook hoog 

nodig. Vaak gaat het om afgelegen dorpen waar de mensen nog water moeten halen uit 

bijvoorbeeld riv ieren. 

Wij willen deze dorpen blijven voorzien van een beschermde waterput met bij voorkeur 

een waterreservoir met kranen. 
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3.2  Begroting 2021 

 

 

Projecten Rekening 

2019 

Rekening 

2020 

Begrot ing 

2021 

Totaal 

van 

project  

Deel een maalt ijd 
   

  

Saldo 0 20.283 -10.000 10.283 

Baten 28.535 82.407 50.000 160.942 

Lasten -28.535 -62.125 -60.000 -150.659 

Winterproject  
   

  

Saldo -6.642 14.578 -5.000 9.116 

Baten 32.086 26.570 0 119.645 

Lasten -38.728 -11.992 -5.000 -110.528 

Waterproject 
   

  

Saldo 0 62.063 -15.000 47.063 

Baten 0 62.063 5.000 67.063 

Lasten 0 0 -20.000 -20.000 

Zakaat  
   

  

Saldo 571 7.119 -4.000 3.499 

Baten 702 8.449 1.000 11.444 

Lasten -131 -1.330 -5.000 -7.945 

Moederliefde 
     

Saldo -616 18.757 0 20.587 

Baten 16.480 20.475 0 45.159 

Lasten -17.096 -1.718 0 -24.572 

Speelgoed 
   

  

Saldo 950 279 0 478 

Baten 2.168 279 1.000 4.926 

Lasten -1.218 0 -1.000 -4.448 

Doorlopende sadaqa 
     

Saldo 0 1.169 0 1.169 

Baten 0 1.169 0 1.169 

Lasten 0 0 0 0 

Sponsorloop Marrakech 
   

  

Saldo 4.925 -12.913 0 0 

Baten 27.752 2.149 0 42.990 

Lasten -22.828 -15.062 0 -42.990 

Algemene pot  
   

  

Saldo -16.603 4.346 3.000 11.372 

Baten 13.318 5.664 10.000 84.684 

Lasten -29.922 -1.318 -7.000 -73.312 

  
     

Totale baten 222.203 209.223 67.000 795.342 

Totale lasten -239.619 -93.544 -98.000 -691.774 

Totale saldo -17.416 115.679 -31.000 103.567 

 

NB: In de totaaltelling zijn alle baten en lasten meegenomen vanaf 2015. Echter zijn in 

deze tabel alleen de projecten meegenomen die in 2020 in uitvoering waren. 
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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 

      Activ iteitenverslag 

      Jaarverslag  

Beloningsbeleid  : De bestuurders zijn onbezoldigd. 

Bestuurssamenstelling : Voorzitter  - Rabia Amezian 

      Penningmeester - Ferry  W. Christen 

      Secretaris  - Naima Salhi 

 

 

 

 

 

  

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

 

5.1  Balans per 31-12-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2019

           -              -   

           -              -   

Debiteuren -                         -   

-              -              

Bank; betaalrekening -                  11.619        

Bank; spaarrekening 128.275         464             

Paypal -0                     3.954          

Mollie 184                  2.852          

Kas 6.110              -              

134.569       18.889        

134.569       18.889        

134.569       18.889        

134.568       18.889        

Vaste materiële activa

Stichting doyoucare

balans per 31-12-2020

ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Vastgelegde middelen

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Debiteuren

Vorderingen en overlopende activa

LIQUIDE MIDDELEN

Banken

Liquide middelen

Vlottende activa

Balans activa

TOTAAL ACTIVA
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2020 2019

Winst/Verlies lopend boekjaar 115.679         -17.416       

Reserve voorgaande jaar 18.889            36.304        

Correctie voorgaande jaren -                  -              

134.568         18.889        

Crediteuren -              

Nog te betalen kosten -                  -              

-                  -              

-                  -              

134.568         18.889        

134.568         18.889        

balans per 31-12-2020

Stichting doyoucare

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Winst / verlies lopend boekjaar

Eigen vermogen

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

Overige schulden

Kortlopende schulden

Vreemd vermogen

Balans passiva

TOTAAL PASSIVA
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5.2  Verlies- en winstrekening 2020 

 

 

2020 2019

Omzet

Donaties 209.223       218.803       

Opbrengst verkopen -              3.400          

Omzet 209.223         222.203       

209.223       222.203       

AUTOKOSTEN

Diverse kosten

Aankoop bestelbus

Autokosten -                  -2.696            

Autokosten -              -2.696            

Administratiekosten -30                  

Kraamhuur -290                -862                

Bouwkosten -61.876          

Materialen -1.320         -6.931            

Reiskosten -10.220          

Offerdier -220                

Hulpgoederen -86.201       -131.093        

Hulpverlening -1.195         -3.360            

Reparatiekosten -5.600            

Transportkosten -69              -4.641            

Verzekeringskosten -747                

Verzendkosten -455            -409                

Voedselpakketten -4.150            

-89.531       -230.140        

ontvangen rente -              -              

Bank- en girokosten -3.592         -4.934         

-3.592         -4.934         

Bestuurskosten -209            

Reclamekosten -165            -862            

website -47              -47              

Representatiekosten -58              

Merchandise -882            

-422            -1.849         

-93.544       -239.619      

115.679       

Verlies -17.416       

115.679       -17.416       

Stichting doyoucare

VERKOOPKOSTEN

Verlies- en winstrekening 2020

WINST / VERLIES

OMZET GEGEVENS

Bruto winst

PROJECTKOSTEN

Diverse kosten

Projectkosten

FINANCIERINGSKOSTEN

Rentelasten

Bankkosten, koers- en betalingsverschil

Financieringskosten

Reclame- en advertentiekosten

Verkoopkosten

Kosten

Winst

TOTAAL WINST / VERLIES


