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Kinderen in Ouzighimt die van ons hulpgoederen ontvangen hebben. 
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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 2018. Wij zijn 

tevreden en kunnen ons volledig vinden in de verantwoording middels dit jaarverslag. 

Desondanks streven we altijd naar het verbeteren van onze bedrijfsvoering, het 

verduurzamen van onze projecten en het aantrekken van (nieuwe) vrijwilligers. 

 

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

waarvan een aantal terugkerende projecten zoals het winterproject, i Care en de 

sponsorloop Marrakech. 

 

In 2018 hebben we het project #moederliefde gelanceerd. Een project waarbij de liefde van 

een moeder voor haar kind centraal staat. Met dit project voorzien wij arme moeders van 

een basis pakket voor een nieuw geborene en een mamapakket om de eerste periode door te 

komen. Een project wat vooral een hoop blijdschap brengt zowel bij de gever als de 

ontvanger. Lees meer over onze projecten in dit jaarverslag. 

 

Wij 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 2018  

 

 

  

Een foto van Ayoub aan de betere hand. 

 #doyoucare vrijwilligers die het opgeleverde klaslokaal aan het schilderen zijn.. 



 

   8 
 

1.1  #HelpAyoub 
 
Achtergrond 
Ayoub en zijn vader ontmoetten wij in 2015 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 2015 tot en met eind 2017 hebben wij Ayoub maandelijks financieel bijgestaan. Met een voorlopig 
structurele bijdrage van € 210 per maand hebben we het gezin voorzien 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. 
 
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. Ook hebben we het afgelopen jaar het 
gezin geholpen met de bouw van een stal voor het vee wat ze ook in het afgelopen jaar hebben kunnen 
aanschaffen door de financiële hulp die ze maandelijks krijgen. Zo hebben ze wat kippen die voor eieren 
zorgen, en hebben ze een koe waar ze melk, karnemelk en boter aan overhouden. 
In 2018 hebben we na intensief contact te hebben onderhouden met de ouders van Ayoub het project 
afgesloten. Ayoub was niet langer ziek en genoot weer van het kind zijn. Een het restbedrag wat er nog 
aan donaties over was hebben we aan de ouders gegeven om de periodieke controles daarmee te kunnen 
betalen. 
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Financiën 
 

HelpAyoub Rekening 
2016 

Rekening 
2017 

Rekening 
2018 

Begroting 
2019 

Totaal van 
project 

Saldo 8.358 -4.190 -4.168 0 0 

Baten 33.681 3.605 1.586 0 38.872 

Lasten -25.324 -7.795 -5.754 0 -38.872 

 

Ayoub in hun nieuwe woonkamer die dankzij de vele donaties is gerealiseerd. 
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 Een klein kind in de Atlas die we gelukkig hebben kunnen voorzien van eten, drinken en warme kleding. 
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1.2 #Atlas2017 
 
Achtergrond 
Het Atlasgebied is een groot uitgestrekte gebied die te kampen heeft met uiteenlopende weersinvloeden. 
In de zomer lopen de temperaturen hoog op en in de winter kunnen er meters sneeuw liggen die 
verschillende dorpen afsluit van de buitenwereld. Een gebied waar de verschillen tussen ‘rijk’ en arm 
enorm groot zijn en behoorlijk zichtbaar. Jaarlijks lezen wij de nieuwsberichten waarbij melding wordt 
gemaakt van een strenge winter die mensen het leven kost doordat zij hier niet op uitgerust zijn. Geen 
winterschoenen, jassen etc. Dit deed ons besloten om in 2017 hier onze winterproject van te maken. 
 

Doel 
De meest arme gebieden in de Atlas voorzien van winterkleding/schoenen en daar waar mogelijk ook 
voorzien van een voedselpakket. 
 

Resultaat 
Begin 2017 zijn wij naar de Atlas geweest als een soort van eerste verkenning. Tijdens deze reis hebben 
we zoveel armoede gezien en hebben we dankzij de financiële donaties waarmee wij in Nederland grote 
partijen hebben kunnen inkopen ook mensen kunnen voorzien van warme kleding en voedselpakketten. 
Terug in Nederland hebben we met verschillende online acties en activiteiten geld ingezameld en nieuwe 
kleding. Dit hebben wij niet alleen gedaan.  
 
Tijdens onze verkennngsreis in de Atlas zijn wij benaderd door een stichting op richting Rizq. Zij wilden 
graag de krachten bundelen voor het winterproject en hebben samen met ons geld ingezameld en 
partijen ingekocht.   
 
Wij hebben behalve voedselpakketten ook prachtige winterspullen kunnen uitdelen. Denk hierbij aan 
snowboots, mutsen, sjaals, herenjassen, thermosokken, handschoenen, gympen, wintersloffen, leggings, 
skibroeken, skipakken, trainingspakken, warme vestjes etc. We hebben het dan over aantallen van meer 
dan 1200 mutsen, meer dan 300 paar boots, meer dan 500 paar kindersokken, meer dan 500 paar 
thermosokken etc. Ook hebben we van bedrijf ISS Facility Services nieuwe jassen gedoneerd gekregen die 
we goed hebben kunnen gebruiken voor dit gebied waar behoorlijk veel armoede aanwezig is. Het 
winterproject 2017 had een doorloop naar begin 2018. 
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 Financiën 

 

Atlas 2017 Rekening 
2016 

Rekening 
2017 

Rekening 
2018 

Begroting 
2019 

Totaal van 
project 

Saldo 0 931 -931 0 0 

Baten 0 15.956 2.023 0 17.979 

Lasten 0 -15.025 -2.954 0 -17.979 

Oudere dame in de Atlas die we hebben kunnen voorzien van kleding voor haar kinderen en een voedselpakket.  
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Mohammed en Aatif uit Trougout. 
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1.3 #GezinTrougout 
 
Achtergrond 
Nadia, Mohamed en Aatif zijn van de ene op de andere dag verlamd geraakt. Zij zullen nooit meer 
kunnen lopen en brengen hun dagen door in bed. De kinderen hebben al jaren geen zonlicht gezien. 
Het gezin leefde in extreme armoede. Hoog in de bergen ver van de bewoonde wereld. Afhankelijk 
van giften. Boodschappen of incontinentie luiers kunnen ze zelf niet betalen. Van deze drie kinderen 
brengt Mohamed het leven door in bed en Nadia bracht het leven door in bed tot zij begin dit jaar 
kwam te overlijden. Aatif kan met hulp op een stoel zitten en brengt de dag door naast het bed van 
zijn broer Mohamed. Zij worden gevoed en verschoond door hun moeder. Mohamed, de vader des 
huizes, heeft geen werk en is te oud om te werken. Hij heeft zelfs moeite met het 
optillen/verplaatsen van zijn kinderen. Een keer in de week loopt de vader bergafwaarts naar de 
markt om boodschappen te doen mits ze er het geld voor hebben. Volgens de vader krijgen ze soms 
wat geld toegestopt van buren of familieleden, maar ook dat houdt een keer op. Nadia en Mohamed 
gebruiken luiers, waar het gezin niet altijd geld voor heeft. Wanneer de gasfles leeg is moeten ze 
soms dagen wachten alvorens er weer gekookt kan worden. De artsen hebben geen verklaring 
kunnen vinden voor deze ziekte, waarbij de kinderen op latere leeftijd pas verlamd zijn geraakt. Wat 
wel een mogelijke oorzaak is, is de bloedverwantschap van de ouders. Verwantschap verhoogt de 
kans op kinderen met een erfelijke aandoening.  
 
Doel 
Het doel is dit gezin een (aangepast) huis bouwen in de buurt van hun familieleden zodat ze niet 
langer afgesneden zijn van de buitenwereld. Hulp krijgen in de verzorging en/of huishouden is dan 
beter realiseerbaar. Ook kunnen de kinderen in een rolstoel naar buiten en menswaardig leven. 
 
Resultaat 
Begin 2018 hebben we na lang en hard werken een aangepaste huis kunnen opleveren waar het 
gezin ook meteen in is ingetrokken. De woning is gebouwd op een stukje grond vlakbij familieleden 
van hen en dichter bij de stad. Met de bouw van het huis is rekening gehouden met de ruimte die 
nodig is om vrij te kunnen bewegen met een bed en rolstoel en krukken. Zo kan Mohammed, die de 
hele dag op bed ligt, met bed en al het terras op en/of samen met familie in de woonkamer 
verblijven. Aatif is enorm vooruit gegaan sinds ze in dit huis zijn getrokken. Doordat het voor hem 
makkelijker is om zich voort te bewegen met krukken en looprek heeft hij dit dagelijks gedaan wat 
hem niet alleen meer kracht in armen heeft gegeven maar ook in zijn benen. Hij kan nu, wel met 
hulpmiddelen, zich voortbewegen, veel verder dan hij ooit heeft gekund sinds hij ziek is geworden.  
De jongens en het gehele gezin komen weer in contact met andere mensen, ze krijgen ook mensen 
weer over de vloer, ze zijn een stuk onafhankelijker van andere, ze lachen en zijn oprecht gelukkig en 
dankbaar. 
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Financiën 
 
 

Gezin Trougout 
Rekening 

2016 
Rekening 

2017 
Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Totaal van 
project 

Saldo 0 7.948 -7.948 0 0 

Baten 0 35.400 17.893 0 53.293 

Lasten 0 -27.451 -25.842 0 -53.293 

Laatste hand aan het terras voor Mohammed, Aatif en de rest van het gezin. 



 

   18 
 

  



 

   19 
 

  

Een goed gevulde voedselpakket met zowel lang houdbare producten als verse producten.  
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1.4 #iCare 
 
Achtergrond 
Als stichting willen we ons graag richten op projecten met een duurzaam karakter. Een project met 
een begin en een (hopelijk positieve) einde. Projecten waarbij we jullie meenemen in het verhaal 
erachter. Met het ‘I Care’ pakket wijken we hier iets van af. We zullen daar waar nodig behoeftigen 
voorzien van een pakket. Om ze even weer een maand of maanden verder te helpen, een glimlach op 
iemand zijn gezicht toveren, iemand hoop geven en het verschil maken voor even. Dit kunnen 
behoeftigen zijn die bij ons bekend zijn of die we tegenkomen tijdens de uitvoering van onze 
projecten. Met het ‘I Care-pakket’ zullen we behoeftigen verblijden in Marokko.  
 
Doel 
Het betreft een doorlopend project waarbij we niet vooraf een doel stellen voor het aantal uit te delen 
pakketten. We laten dit deels afhangen van de donaties die hiervoor binnenkomen en van hetgeen we 
tegenkomen tijdens de uitvoering van onze projecten. Zo hebben we voor het winterproject bijvoorbeeld 
het streven gehad om circa 100 pakketten uit te delen.  

 
Resultaat 
De ‘I Care’ pakketten zijn zeer ruime voedselpakketten voor minderbedeelden. Het pakket bevat lang 
houdbare (kostbare) producten, zoete etenswaren en daar waar mogelijk ook verse producten. Het 
doel van een ‘I Care’ pakket is een blijk van geven om de ander, het verlichten van een last en het 
geven van hoop. Hoop op verbetering, hoop op verandering van minder goede tijden. Al is het maar 
voor even. Een pakket bestond uit: een zak meel, 5 liter zonnebloemolie, olijfolie, zout, suiker, koffie, 
thee, melk, linzen, pasta, couscous, rijst, boter, 3 soorten beleg, koek, vruchtensap, 
tomaten/groentenzakjes, 6 kg aan fruit en groenten (o.a. mandarijnen, tomaten, aardappelen en 
uien).. 
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Financiën 

 
 

#iCare Rekening 
2016 

Rekening 
2017 

Rekening 
2018 

Begroting 
2019 

Totaal van 
project 

Saldo 0 815 -815 0 0 

Baten 0 6.214 5.308 1.000 12.522 

Lasten 0 -5.399 -6.123 -1.000 -12.522 

  

Projectleider Karim Boulidam tijdens het uitvoeren van onze ‘i Care’ voedsepakketten project. 
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1.5 #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 2018 naar hulpbehoevenden in de Atlas. 
 
Doel 
Het doel van deze sponsorloop in Marrakech is om €10.000 op te halen voor hulpbehoevende in de Atlas 
in de omgeving van Marrakech. Samen met de lopers en de vrijwilligers zullen we voedselpakketten 
samen stellen en pakketten met hulpgoederen zoals kleding, schoenen, verzorgingsartikelen en dekens. 
Na de Marathon Marrakech gaan we de Atlas in om de pakketten uit te delen. 

 
Resultaat 
Op zondag 27 januari 2019 vond de 27ste editie plaats van de Marathon Marrakech. Lopers over de 
hele wereld hebben hier aan deelgenomen en hebben de halve of de hele marathon gelopen. Ook 
team #doyoucare is hier bij geweest en heeft met 4 lopers de halve marathon gelopen. De donaties 
voor deze sponsorloop hebben vooral in januari 2019 plaatsgevonden en zullen dan ook 
meegenomen worden in de verantwoording over 2019. 
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Financiën 

 
 

#sponsorloopMarrakech2019 
Rekening 

2016 
Rekening 

2017 
Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Totaal van 
project 

Saldo 0 70 7.919 -8.000 -11 

Baten 0 70 13.019 12.000 25.089 

Lasten 0 0 -5.100 -20.000 -25.100 

  

Startbewijzen ophalen in Marrakech. 
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1.6 #Moederliefde 
 
Achtergrond 
Vorig jaar 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. 
 

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 
Afgelopen jaar hebben we meer dan 100 baby- en mamapakketten uitgedeeld. Dit hebben we 
random gedaan door in arme gebieden op zoek te gaan naar jonge moeders of vrouwen in 
verwachting. Daarnaast hebben we twee ziekenhuizen, in Al Hoceima en in Taza, bezocht waar we de 
vrouwen op de kraamafdeling ook voorzien hebben. 
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Financiën 

 
 

#moederliefde 
Rekening 

2016 
Rekening 

2017 
Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Totaal van 
project 

Saldo 0 0 2.446 -1.500 946 

Baten 0 0 8.204 8.500 16.704 

Lasten 0 0 -5.758 -10.000 -15.758 

 

Moederliefde. 
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1.7 #Speelgoed 
 
Achtergrond 
Tijdens het uitvoeren van onze projecten proberen we vooral gebieden te bezoeken die ‘vergeten’ zijn. Zo 
zijn we zowel in 2017 als in 2018 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. 
In 2018 hebben we om die reden de speelgoedactie opgezet waarbij we de mensen hier in Nederland en 
omgeving de gelegenheid bieden om speelgoed bij ons af te leveren. Dit mag zijn nieuw of in zeer goede 
staat. 
 

Doel 
Kinderen weer kind laten zijn door ze te verblijden met speelgoed. 
 
Resultaat 
Eind 2018 hebben we tijdens het winterproject de speelgoedactie uitgeroepen. Mensen hebben 
massaal speelgoed geschonken of gedoneerd om de speelgoed in Marokko in te kopen. Het 
verblijden van kinderen op deze wijze is zo goed bevallen dat we hier vaker aandacht voor zullen 
vragen. 
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Financiën 

 
 

#speelgoed 
Rekening 

2016 
Rekening 

2017 
Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Totaal van 
project 

Saldo 0 0 -751 800 49 

Baten 0 0 1.479 2.000 3.479 

Lasten 0 0 -2.230 -1.200 -3.430 

 

Speelgoed voor de kinderen in Ouzighimt 
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1.8 #Winter2018 
 
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. 
 

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 
Het afgelopen jaar hebben we ook de kinderen in Nederland betrokken bij het winterproject. We 
hebben in samenwerking met een weekendschool in Amsterdam jongeren verteld over hoe je 
verschilt kunt maken voor deze mensen die niets tot weinig hebben. Voor de jongeren hebben we 
een sponsorloop georganiseerd. Met 39 kinderen is de sponsorloop uiteindelijk gelopen en circa 
€18.000 opgehaald voor het winterproject. Hiermee is in Marokko het resterende aan hulpgoederen 
ingekocht. Denk hierbij aan grote en dikke dekens en voedselpakketten. 
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Financiën 

 
 

#winter2018 
Rekening 

2016 
Rekening 

2017 
Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Totaal van 
project 

Saldo 0 0 6.180 -6.000 180 

Baten 0 0 43.010 4.000 47.010 

Lasten 0 0 -36.830 -10.000 -46.830 

Kids Charity Run. 
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1.9 Algemene pot 
 
Achtergrond 
Donaties die binnenkomen die niet specifiek voor 1 van de lopende projecten is gedoneerd labelen wij 
voor de algmene 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. 

 
Resultaat 

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

overheadkosten. Denk hierbij aan transportkosten, materiaalkosten 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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Financiën 

 
 

 
 

#Algemene pot Rekening 
2016 

Rekening 
2017 

Rekening 
2018 

Begroting 
2019 

Totaal van 
project 

Saldo 14.195 -5.057 11.456 -15.526 4.914 

Baten 15.657 12.622 28.869 14.526 71.523 

Lasten -1.462 -17.678 -17.414 -30.053 -66.609 

  

Broodjes kefta klaarmaken voor de daklozen opvang 
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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 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 kickboksgala’s en  
- We hebben gekookt en gebakken voor (kleine) evenementen en debatavonden. 
- We hebben een bijdrage geleverd aan de GameChangers Academy om jongeren te inspireren hun 

talenten in te zetten en meer maatschappelijk betrokken te zijn. 
 

Kleine donateur tijdens 1 van onze activiteiten. 
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   45 
 

  

Karim die alle manden opkoopt van deze blinde man op de markt zodat hij met een gerust hart naar huis kan.  
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3.  Een blik op de toekomst 

3.1  Projecten 

In 2019 zullen wij de volgende projecten in ieder geval afronden:  
- #winter 2018: Dit project heeft een kleine doorloop in januari omdat we ook dan nog het project 

aan het uitvoeren zijn. Daarna sluiten we dit winterproject af en beginnen we met de 
voorbereidingen voor het nieuwe winterproject 2019. 

- #SponsorloopMarrakech: Onze tweede sponsorloop in Marrakesh zullen wij in februari 2019 
afronden nadat we het sponsorbedrag hebben aangewend voor voedselpakketten voor de armen 
en winterpakketten. Wij hopen echter ook in januari 2020 deze loop weer te kunnen lopen voor 
het goede doel. Voorbereidingen zullen we dan eind 2019 starten. 
 

Naast de hierboven genoemde projecten zullen wij in 2019  weer een aantal doorlopende/terugkerende 
projecten hebben: 
 
#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. 
 
#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 2019 weer een winterproject hebben. 
 
#Moederliefde 
Ook in 2019 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. 
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3.2  Begroting 2019 

 

Projecten Rekening 
2016 

Rekening 
2017 

Rekening 
2018 

Begroting 
2019 

Totaal van 
project 

WinterprojectKetama       
Saldo -75 -7.766 5.970 0 0 
Baten 11.164 2.031 5.970 0 22.183 

Lasten -11.239 -9.798 0 0 -22.183 
HelpAyoub       

Saldo 8.358 -4.190 -4.168 0 0 
Baten 33.681 3.605 1.586 0 38.872 

Lasten -25.324 -7.795 -5.754 0 -38.872 
Atlas 2017       

Saldo 0 931 -931 0 0 
Baten 0 15.956 2.023 0 17.979 

Lasten 0 -15.025 -2.954 0 -17.979 
#iCare       

Saldo 0 815 -815 0 0 
Baten 0 6.214 5.308 1.000 12.522 

Lasten 0 -5.399 -6.123 -1.000 -12.522 
Gezin Trougout       

Saldo 0 7.948 -7.948 0 0 
Baten 0 35.400 17.893 0 53.293 

Lasten 0 -27.451 -25.842 0 -53.293 
#sponsorloopMarrakech2019       

Saldo 0 70 7.919 -8.000 -11 
Baten 0 70 13.019 12.000 25.089 

Lasten 0 0 -5.100 -20.000 -25.100 
#moederliefde       

Saldo 0 0 2.446 -1.500 946 
Baten 0 0 8.204 8.500 16.704 

Lasten 0 0 -5.758 -10.000 -15.758 
#speelgoed       

Saldo 0 0 -751 800 49 
Baten 0 0 1.479 2.000 3.479 

Lasten 0 0 -2.230 -1.200 -3.430 
#winter2018       

Saldo 0 0 6.180 -6.000 180 
Baten 0 0 43.010 4.000 47.010 

Lasten 0 0 -36.830 -10.000 -46.830 
#Algemene pot       

Saldo 14.195 -5.057 11.456 -15.526 4.914 
Baten 15.657 12.622 28.869 14.526 71.523 

Lasten -1.462 -17.678 -17.414 -30.053 -66.609 
        

Totale baten 68.734 95.110 130.205 42.026 338.942 
Totale lasten -46.596 -104.090 -108.778 -72.253 -332.864 
Totale saldo 22.139 -8.979 21.427 -30.226 6.078 
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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 31-12-2018 

 
 

 

 

  

2018 2017

           -              -   

           -              -   

Debiteuren            -              -   

-           -           

Bank; betaalrekening 29.828        11.128      

Bank; spaarrekening 464              442           

Paypal 1.451          1.401        

Mollie 8.330          3.062        

Kas -               -           

40.074      16.033      

40.074      16.033      

40.074      16.033      

40.074      16.033      

Vaste materiële activa

Stichting doyoucare

balans per 31-12-2018

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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2018 2017

Winst/Verlies lopend boekjaar 21.427        -8.979

Overige reserve 14.877        23.856      

36.304        14.877

Crediteuren

Nog te betalen kosten 3.769          1155

3.769          1155

3.769          1155

40.074        16.033

40.074        16.033

balans per 31-12-2018

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 2018 

 

 

2018 2017

Omzet

Donaties 130.183    95.110      

Omzet 130.183      95.110      

130.183    95.110      

AUTOKOSTEN

Diverse kosten

Aankoop bestelbus 5.687-         

Autokosten 11.312-       

Autokosten -16.999     

Administratiekosten 408-             178-             

Bouwkosten 26.385-      58.335-      

Materialen 6.795-        1.843-        

Aanbetalingen tbv projecten -           -           

kraamhuur -242          

Reiskosten 8.879-         -208          

Uitvoeringskosten 135-          -7.311       

Medische kosten ed -10.758     

Hulpgoederen 34.972-      -19.682     

Hulpverlening 5.430-        

Transportkosten 4.362-        -2.200       

Reclamekosten

Verzekeringskosten 718-          

Verzendkosten 276-          -412          

-88.360     -101.167   

ontvangen rente 22             52             

Bank- en girokosten -1.772       -1.400       

Betalingsverschillen

-1.751       -1.348       

Reclamekosten 1.608-        -1.470       

Advertentiekosten -65           

website -39 -39           

-1.647       -1.574       

-108.756   -104.089   

Winst 21.427      

-8.979       

21.427      -8.979       

Stichting doyoucare

VERKOOPKOSTEN

Verlies- en winstrekening 2018

WINST / VERLIES

OMZET GEGEVENS

Bruto winst

PROJECTKOSTEN

Diverse kosten

Projectkosten

FINANCIERINGSKOSTEN

Rentelasten

Bankkosten, koers- en betalingsverschil

Financieringskosten

Reclame- en advertentiekosten

Verkoopkosten

Kosten

Verlies

TOTAAL WINST / VERLIES


