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Inleiding 
 
Op 19 juni 2001 is bij notariële akte van Notaris Smal te Nieuwerkerk aan 
den IJssel de stichting Oud in Afrika opgericht. De stichting heeft ten doel 
het verlenen van financiële steun aan organisaties e.d. die werkzaam zijn 
ten behoeve van ouderen in Afrika alsmede het adviseren van deze 
organisaties.  
De stichting heeft een ANBI verklaring, waardoor giften aan deze stichting 
gedaan aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. 
 
Terugblik 
 
In het jaar 2010 is voor een kleine € 64.000 aan giften en rente 
binnengekomen. Op grond van de aanvragen van onze partners in Afrika 
is hieruit voor ruim € 105.000 aan hulp verstrekt. Het verschil is 
aangevuld uit de algemene reserve. Zoals bekend gebruiken we de 
website en het weblog om verslag te doen over lopende zaken en houden 
we het jaarverslag zo kort mogelijk. In 2010 zijn er geen 
noemenswaardige zaken gewijzigd met betrekking tot de activiteiten en 
partners van Oud in Afrika. 
 
Vooruitzichten 
 
Wegens de dalende inkomstenstroom in 2010 is aan het eind van het jaar 
een aanvullende fondswervingactie gehouden.  Hiermee is rond de 20.000 
Euro aan extra inkomsten ontvangen. Tezamen met het beschikbare 
vermogen zal het derhalve mogelijk zijn om in het jaar 2011 een bedrag 
van rond de € 100.000 te kunnen besteden aan de doelstelling. 
 
Bestuur 
 
In 2010 is het bestuurslid Piet Verhagen afgetreden nadat hij zeven jaar 
aan dit bestuur heeft deelgenomen. Met name door zijn kennis van de 
lokale situatie in Kenia – waar hij meer dan dertig jaar heeft gewoond en 
gewerkt - heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan Oud in Afrika, 
waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. 
 
Dordrecht, mei 2011. 
 
Het bestuur, 
 
H.J.T. van Stokkom (voorzitter) 
K. Vliegenthart (penningmeester) 
E.V.J. Veninga-van der Veen (secretaris) 
G.M. van Stokkom-Lozie
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RESULTATENREKENING VAN DE STICHTING OUD IN AFRIKA OVER 2010 
(bedragen x € 1) 
  
INKOMSTEN  2010 2009 
    
Giften   62.491 86.362 
Ontvangen rente  1.097 2.367 
Overige baten  400 500 
    
Totaal inkomsten  63.988 89.229 
    
KOSTEN    
    
Overige kosten  834 500 
    
Totaal kosten  834 500 
    
BESTEED AAN DOELSTELLING    
    
Thuiszorgprogr. Grace&Compassion, Mundika, Kenia  37.500 51.909 
Grace&Compassion, salary nurses project, Kenia   1.783 
Staaroperaties voor ouderen Sabatia Eye Hospital, Wodanga, 
Kenia 

 20.000 20.000 

    
OPA Franciscan Clarist Congregation,  Komto, Ethiopië  3.500 3.000 
OPA Daughters of Charity, Danka – Dembidollo, Ethiopië  4.950 3.100 
OPA Daughters of Charity, Aleku, West Wollega, Ethiopië  3.150 3.400 
Franciscan Clarist Congregation, Ariajawi, Ethiopië  4.421 4.286 
OPA Soc. Helpers of Mary, Sakko/Karro, Ethiopië  10.800 10.175 
OPA Addo Catholic Church, Addo, Ethiopië  11.210 3.000 
OPA Soc. Helpers of Mary, Konchi, Ethiopië  5.400 3.200 
OPA Abakofu Belinda Self Help Group, Kenia   6.000 
Heifer project Mundika Farm, Mundika, Kenia  1.578  
OPA Cath. Church Gute Abba Kuna, Nekemte, Ethiopië  2.790  
    
Totaal besteed aan doelstelling  105.299 109.853 
    
    
Tekort c.q. overschot  -42.145 -21.124 
    
 
 
 
 
 
Toelichting op de resultatenrekening over 2010 
 
Overige baten: 
Dit betrof een bijdrage van de Donor Academy voor een verzorgde presentatie. 
 
Overige kosten: 
Dit betreffen voornamelijk bankkosten. 
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Specificatie ontvangen donaties in 2010: 
 

  2e hj 2009 
JJ Dr. 50.000 

V. Beheer, Breda 2.500 

S.K. foundation, Amsterdam 1.300 

S.K., Amersfoort 1.000 

G.D., Espel 1.000 

T.Z., Wassenaar 1.000 

Giften < € 1.000 5.047 

Sponsor Loterij 284 

Stichting Geef Gratis 360 

   

Totaal 62.491 
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BALANS VAN DE STICHTING OUD IN AFRIKA 
 
ACTIVA 31/12/2010 31/12/2009 
   
Liquide middelen 76.067 116.912 
   
Totaal activa 76.067 116.912 
   
   
PASSIVA   
   
Vrij besteedbaar vermogen 74.767 116.912 
Kortlopende schulden 1.300  
   
Totaal passiva 76.067 116.912 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting op de balans per 31/12/2010 
 
 
Liquide middelen 
De stichting Oud in Afrika ontvangt het grootste deel van haar inkomsten 
aan het einde van het boekjaar, op basis van haar eindejaars 
fondswervings-inspanningen. Hierdoor is het saldo liquide middelen altijd 
relatief hoog per ultimo boekjaar. 
 
Eigen vermogen: 
Stand 1/1/2010 € 116.912 
Tekort 2010 €   42.145 

------------- 
Stand 31/12/2010 €   74.767 
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BIJLAGE  bij de jaarrekening 2010 van de stichting Oud in Afrika 
 
BELEIDSPLAN 2011 – 2013 
 

Het aantal ouderen in verhouding tot de totale bevolking neemt 
wereldwijd toe. In ontwikkelingsgebieden zoals Afrika is deze groei het 
grootst, alleen is de traditionele zorg en steun die vroeger beschikbaar 
was voor ouderen nagenoeg verdwenen. Het systeem van steun door 
kinderen, familie en kennissen is mede onder druk van HIV/AIDS in elkaar 
gestort. Kinderen die vroeger voor hun ouders zorgden zijn weggevallen 
en moeten de ouderen weer de rol van opvoeder op zich nemen voor de 
kleinkinderen die alleen zijn komen te staan.  

Oud in Afrika is in 2001 opgericht om de hulp die lokaal aan deze ouderen 
wordt geboden te ondersteunen en om de mogelijkheid te bieden deze 
hulp uit te breiden.  

Oud in Afrika ondersteunt Afrikaanse organisaties die zich richten op 
ouderen die niet meer (volledig) voor zichzelf kunnen zorgen en geen, of 
onvoldoende, zorg ontvangen. De ondersteuning die ze krijgen levert een 
directe bijdrage aan een menswaardiger bestaan en een langduriger 
zelfstandigheid voor deze ouderen.  

De lokale organisaties weten wat er speelt in hun regio en zij kennen de 
ouderen, hun leefsituatie en hun woonomgeving. Sleutelwoorden bij de 
keuze voor lokale partners zijn:  

• transparantie  
• deskundigheid  
• integriteit  
• financiële zekerheid ten aanzien van de bestedingen 

Oud in Afrika 'koppelt' geen gevers en ontvangende ouderen aan elkaar 
en voert dus géén individueel financieel adoptieprogramma. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat individuele financiële adoptieplannen 
duur zijn. Duur in administratie en duur in communicatie. Dat geld 
besteden wij liever aan hulp. Oud in Afrika steunt dus partners die de 
individuele ouderen helpen maar we willen die partners (noch onszelf) 
belasten met de administratieve zaken die zo’n individueel financieel 
adoptieprogramma nu eenmaal met zich meebrengt. 

Wel kan tot op individueel niveau, achteraf, inzicht worden verkregen in 
de bestedingen van de lokale partner en dus van de gelden die Oud in 
Afrika van de donoren heeft ontvangen. 
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Op basis van de verwachte ontvangsten wordt ieder jaar een selectie 
gemaakt van organisaties die gesteund gaan worden. Voor de komende 
jaren wordt een jaarlijkse inkomende geldstroom van rond de 80.000 à 
90.000 Euro verwacht. 

PROJECTEN 
 
De stichting Oud in Afrika ondersteunt enerzijds projecten welke directe 
materiële steun geven aan ouderen, dit door middel van het OPA (“Old 
People Assistance”) systeem waarin een bedrag per oudere wordt 
gedoneerd. Anderzijds dragen we bij aan thuiszorg en oogzorg. 
 
De huidige partners zijn Sabatia Eye Hospital (nabij Kisumu) in Kenia voor 
de oogzorg, Grace & Compassion (nabij Busia) in Kenia voor de thuiszorg 
en de Helpers of Mary in Ethiopië voor de “Old People Assistance” (OPA) 
activiteiten die feitelijk bestaan uit het verstrekken van pico-pensioenen 
aan ouderen. 
 
De verwachting is dat we de komende jaren met deze activiteiten voort 
zullen gaan en daarmee zo’n 650 mensen kunnen helpen met 
staaroperaties via Sabatia. Ruim zo’n 85 mensen direct kunnen bijstaan 
via thuiszorg en ruim duizend mensen kunnen voorzien van een pico-
pensioen. 
 
 


