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Voorwoord
Stichting Fadhili staat voor ‘zorgen voor de anderen’. De stichting is opgestart omdat
Anatolia, Manywa en Marie-Lise zich zorgen maakten over de situatie van kwetsbare
mensen in Burundi, DR Congo en Rwanda. Onze vraag was wat wij konden doen om de
mensen te helpen. Wij voelden ons geroepen om voor deze mensen in nood te zorgen. Om
zo veel mogelijk mensen te helpen, hebben wij in 2014 de stichting opgericht.
In 2015 heeft stichting Fadhili meer dan 800 gezinnen geholpen in Minova (Congo),
straatkinderen in Goma gesteund, schoolgeld voor leerlingen in Burundi betaald en kleding
en schoeisel gedoneerd aan het vluchtelingenkamp in Mahama (Rwanda). Eind 2015 heeft
Munyamahoro de projecten bezocht en de partners ontmoet.
In dit jaarverslag is een beschrijving van de activiteiten van stichting Fadhili te vinden. De
financiële gegevens zijn ook hier opgenomen.
Zonder onze donateurs en vrijwilligers was het niet mogelijk geweest om al deze mensen te
helpen. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken.
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1. Activiteiten in Afrika
Het idee achter Stichting Fadhili is arme mensen in het Grote Merengebied in Afrika te
helpen om hun leven in eigen handen te nemen. Dat doen wij door ontwikkelingsprojecten
uit Burundi, DR Congo of Rwanda te ondersteunen. Wij werken met partners die
verantwoordelijk zijn voor het succes van de projecten. Ze spelen een belangrijke rol want ze
zijn op het veld en kunnen de projecten monitoren. Stichting Fadhili heeft als taken fondsen
werven en de donateurs informeren over de gang van zaken. Hieronder geven wij een
overzicht van de projecten die wij in Afrika hebben uitgevoerd.

A.Burundi
2015 was een gewelddadige jaar in Burundi. De hoofdstad Bujumbura werd gekenmerkt
door demonstraties, politieke moorden en ontvoeringen, etc. Veel mensen zijn gevlucht en
andere zijn gebleven en proberen te leven (of overleven) in deze moeilijke situatie.
Voor dit land hebben wij gekozen voor individuele hulpverlening. Onze doelgroep voor
Burundi was de jeugd. De leefomstandigheden zijn na de onrust verslechterd.
4 Jongeren hebben in het laatste jaar van hun middelbare studie financiële steun gekregen
om de school kosten te kunnen betalen. Ieder heeft € 500 ontvangen om het schoolgeld,
schoolmateriaal en transportkosten naar school te kunnen betalen voor het jaar 2015/2016.
Verder hebben wij een laptop t.w.v. € 249 gedoneerd aan een studente in ICT. Hij had een
nodig om te kunnen afstuderen.
Moeder Teresa: ‘’Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje.’’
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B. Democratische Republiek Congo

1. Straatkinderen in Goma
Straatkinderen hebben een tragische leven. Ze zijn meestal in de steek gelaten door
hun familie. Ze slapen buiten en proberen elke dag te overleven door te bedelen,
stelen of kleine werkzaamheden uit te voeren zoals boodschappen van
marktbezoekers te dragen. Ze kennen geen geluk of plezier en hebben weinig hoop
op een betere toekomst. Enkele organisaties proberen sommige kinderen te helpen.
Wij ook in samenwerking met READ hebben wij geprobeerd troost te brengen aan
deze kinderen door 3 maanden lang activiteiten te organiseren voor de
straatkinderen.
Kinderen tussen 7 en 18 jaar hebben tussen mei en juli 2015 deelgenomen aan de
spelactiviteiten en sportactiviteiten. Voor 7 kinderen die niet naar school konden
omdat de ouders geen geld hadden om uniformen of schoolmateriaal te kopen
hadden hebben wij gezorgd dat ze weer naar school gingen.

Straatkinderen in Goma

gesponsorde kinderen

Zang en spelactiviteiten
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2. Minova
Veel gezinnen zijn teruggekeerd naar Minova nadat ze gevlucht waren. Een keer daar,
hebben ze aan voedseltekort en hongersnood geleden. READ heeft met de bevolking
gesproken en naar een oplossing gezocht. Het project ‘Waarborging van voedselveiligheid’ is
de gevonden oplossing om de honger te verminderen: ongeveer 800 huishoudens helpen
aan zaden, materieel en vee.
De algemene doelstellingen van het project ‘Waarborging van voedselveiligheid’ in Minova
waren de teruggekeerde vluchtelingen in Minova te helpen aan betere voedselzekerheid
want ze leden aan hongersnood.
Het project ging over het herstel van inkomsten generende activiteiten op het gebied van
landbouw en veeteelt, bijdragen aan de vermindering van voedseltekort en boeren trainen
op landbouwmethoden.
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C. Rwanda
Bezoek Mahama vluchtelingenkamp
Veel Burundezen vluchtelingen zijn opgevangen in het Mahama vluchtelingenkamp. Men
schat dat er meer dan 40.000 mensen van alle leeftijden in het kamp verblijven. Manywa
heeft het kamp bezocht en natuurlijk niet met lege handen. Kleding en schoeisel van een
waarde van 2000 euro zijn gedoneerd. De kleding was voor de kinderen bestemd want ze
vormen de meest kwetsbare groep.
Ze waren zo enthousiast dat ze meteen de kleding wilden passen. Normaal worden alle
donaties in de opslagruimte ‘point of distribution’ geleverd en later door het personeel of
vrijwilligers van het kamp destribueerd. Maar op die dag mocht Manywa een pak openen en
de kinderen helpen passende kleding uit te zoeken.
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2. Activiteiten in Nederland
A. Fondsenwerving
Stichting Fadhili sponsort de projecten van de partners in Afrika dankzij de
fondsenwerving die in Nederland plaats vindt. Wij durven aan vrienden te vragen
voor financiële hulp en zoeken contact met (particuliere) vermogensfondsen voor
giften en donaties om de projecten te verwezenlijken.
In 2015, giften en donaties waren afkomstig van meer dan 20 organisaties.
Ter ondersteuning van een van onze projecten, hebben wij deelgenomen aan de
jaarlijkse markt van Emmaus Regenboog in september 2015 in Ede-Wageningen.

B. Samenwerking
Partin
Stichting Fadhili is sinds 2015 lid van Partin, een organisatie die de belangen van
het particulier initiatief verzorgd. Het is ook een stem van kleine organisaties bij
de overheid. Leden van Partin krijgen kortingen op cursussen of transport van
goederen.
Goededoelenshop
In deze tijden, is het mogelijk te shoppen en tegelijk gratis doneren. Dit concept is
mogelijk dankzij Goededoelenshop. Het idee achter dit systeem is aan
winkelende mensen de gelegenheid geven anderen te helpen zonder dat ze extra
hoeven te betalen.
Oranje Fonds
In april 2015 heeft Stichting Fadhili deelgenomen aan de eerste landelijke Oranje
Fonds Collecte in de gemeente Berkenland. De helft van opbrengst van de
collecte is naar Oranje Fonds gegaan en de andere helft naar onze stichting. Het is
een prachtige ervaring geweest om onze stichting bekend te maken in Ruurlo.
Het is zeker voor herhaling vatbaar.
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C. Communicatie
Ter ondersteuning van onze activiteiten en projecten hebben wij een website,
folders, visitekaarten. Verder bespreken wij onze activiteiten met onze naaste
omgeving zoals vrienden, kennis, collega’s, etc.
Met de partners in Afrika communiceren wij via email, skype of WhatsApp om de
kosten te beperken.

3. Financiële overzicht
a. Inkomsten
De bronnen van de inkomsten zijn donaties van fondsen en steun van particulieren,
opbrengst van de collecte voor Oranje fonds.
b. Uitgaven
Het geld is overgemaakt naar de projecten. Daarnaast zij er kosten gemaakt voor de
administratie (inkt, postzegels, etc.), donatiewerving, projectbezoek, bankkosten,
transportkosten (treinkaartjes, benzine in geval van vergadering of andere reizen
voor de stichting) en vergadering (koffie, etc. tijdens de vergadering).

Inkomsten
Saldo 01-01-2015
Donatie van fondsen
Collecte Oranje fonds
Particulieren

Totaal
Saldo

€
0,32
42106,68
315,24
2110

44532,24

Uitgaven
Project Minova
Project Vluchtelingen
kamp Mahama
Project Goma
Project leerlingen Burundi
Bankkosten
Administratie
Vergadering
Donatiewerving
Transportkosten
KVK
Website
Promotiemateriaal
Bezoekkosten projecten in
Rwanda en Congo
Lidmaatschap Partin
Totaal
€ 7413,32

€
23200
2000
1200
2249
24,15
80
61,1
5763,45
374,34
15
677,6
170,98
1228,3
75
37118,92

Het bedrag van € 7413,12 wordt meegenomen naar 2016.
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4. Conclusies
Het jaar 2015 heeft goede tijden gekend.
-

Het aantal giften van meer dan 20 fondsen ontvangen
7 straatkinderen hebben een plek gehad in het onderwijs
Wij hebben meer dan 800 gezinnen geholpen in Minova
Vluchtelingen uit de kamp Mahama hebben een donatie van kleding en schoeisel
t.w.v. € 2000

Voor het volgende jaar zijn wij van plan om meer projecten te vertalen en financiële
middelen te vinden om de projecten te verwezenlijken.
Het is een grote uitdaging voor een kleine organisatie als stichting Fadhili om fondsen te
werven. Maar het is altijd een grote vreugde en voldoening voor ons en de partners als wij
positieve reacties op onze aanvraag van de donateurs ontvangen. Wij gaan in 2016 onze best
doen om de projecten tot een goed einde te brengen.
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