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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 die werkzaam zijn ten behoeve 
van ouderen in Afrika alsmede het adviseren van deze organisaties. 
 
De stichting heeft een rangschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI), waardoor giften aan deze stichting gedaan aftrekbaar zijn voor de 
Inkomstenbelasting.  
Voor meer informatie: http://www.anbi.nl 
 
 
Terugblik 
 
In het jaar 2021 is voor ruim € 140.000 aan giften binnengekomen. Op grond 
van de aanvragen van organisaties in Afrika is voor bijna € 109.000 aan hulp 
verstrekt. Een gedeelte van de ontvangen giften is toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve “oogoperaties” (€ 210). Verwacht wordt dat in het jaar 
2022 rond de € 110.000 aan inkomsten voor de doelstelling binnen zal komen. 
 
Dordrecht, januari 2022. 
 
 
Het bestuur, 
 
Dick Wittenberg (secretaris) 
Koen Vliegenthart (penningmeester en ad interim voorzitter) 
Jos Dreesens 
Wilma Schrover 
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RESULTATENREKENING VAN DE STICHTING OUD IN AFRIKA OVER 2021 
(bedragen x € 1) 
  
 
 
 
INKOMSTEN  2021 2020 
    
Giften   8.640 6.668 
Giften stichtingen  25.000 25.125 
Giften stichtingen terugbetaald wegens niet 
doorgaan project 

  
-7.500 

 
0 

Giften inzake Oog om Oog project  210 210 
Giften middels KBO  12.885 0 
Giften inzake Herbouw Kindergarten Addo project  0 750 
Giften middels lijfrentes  100.000 100.000 
Ontvangen rente  0 7 
    
Totaal inkomsten  139.235 132.760 
    
KOSTEN    
    
Wervingskosten  150 10.407 
Overige kosten  153 427 
    
Totaal kosten  303 10.834 
    
BESTEED AAN DOELSTELLING    
    
Thuiszorgprogramma Grace&Compassion, 
Mundika, Kenia 

 25.609 27.024 

Old People Assistence programma Ethiopië via 
NCS (Ethiopian Catholic Church, Nekemte) 

 83.083 107.880 

Totaal besteed aan doelstelling  108.692 134.904 
    
    
Tekort/overschot  30.240 -12.978 
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Toelichting op de resultatenrekening over 2021 
 
 
 
Besteed aan doelstelling 
De onder OPA (Old People Assistance) genoemde projecten in Ethiopië lopen via 
de Ethiopian Catholic Church Nekemte en betreft de hulp aan ruim 2.000 
ouderen. 
 
Het thuiszorgproject in Kenya in de plaats Busia via de organisatie Grace & 
Compassion betreft hulp aan ongeveer 70 bejaarden. De financiële bijdrage aan 
Grace & Compassion voor dit werk zal in de komende jaren worden overgenomen 
door een Nederlands vermogensfonds. 
 
Van de “Oog om Oog” actie welke sinds 2014 is gehouden samen met KBO is nog 
een bedrag van 18.500 Euro beschikbaar. Dit bedrag is in 2022 aangewend voor 
dit doel.  
 
Kosten: 
De overige kosten betroffen o.a. bankkosten en kosten voor de website.  
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BALANS VAN DE STICHTING OUD IN AFRIKA 
 
 
 
 
 
ACTIVA 

31/12/2021 31/12/2020 

   
Liquide middelen 137.407 107.167 
   
Totaal activa 137.407 107.167 
   
   
PASSIVA   
   
Algemene reserve 118.896 79.377 
Bestemmingsreserves Oogoperaties 18.511 18.300 
Bestemmingsreserve Kindergarten Addo 0 9.490 
   
Totaal passiva 137.407 107.167 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting op de balans per 31/12/2021 
 
Bestemmingsreserves 
Dit betreffen donaties welke met een specifiek doel (staaroperaties in Oost Afrika 
alsmede herbouw kleuterschool in Addo, Ethiopië) zijn gegeven maar nog niet 
besteed aan dit doel. De herbouw van de kleuterschool in Addo kon door een te 
groot tekort aan middelen niet uitgevoerd worden en er is daarom 7.500 Euro 
terugbetaald aan een donor en het restant valt vrij ten gunste van het 
vermogen. 
 
Algemene reserve: 
Stand 1/1/2021 € 79.377 
Toename 2021 30.240 
Vrijval bestemmingsreserve Addo 9.490 
Naar bestemmingsres. oogoperaties 209 
Stand 31/12/2021 118.896 
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BIJLAGE bij de jaarrekening 2021 van de stichting Oud in Afrika 
 
         
 
BELEIDSPLAN 2022 – 2023   
 
 
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 die werkzaam zijn ten behoeve 
van ouderen in Afrika alsmede het adviseren van deze organisaties. 
De stichting heeft een rangschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI), waardoor giften aan deze stichting gedaan aftrekbaar zijn voor de 
Inkomstenbelasting.  

Achtergrond 

In ontwikkelingsgebieden zoals Afrika zijn ouderen traditioneel sterk afhankelijk 
van de zorg en steun gestoeld op het eeuwenoude systeem van familiebanden en 
–verplichtingen, het ‘recht’ op hulp zodra je tot de ouderen behoort. Dit systeem 
van steun door kinderen, familie en kennissen is onder druk van enkele parallel 
lopende grote trends in elkaar gestort. Allereerst heeft de HIV/AIDS-epidemie 
ervoor gezorgd dat er flinke gaten zijn geslagen in de traditionele zorgstructuren. 
Kinderen die vroeger voor hun ouders zouden zorgen, zijn weggevallen. Dit leidt 
ertoe dat de ouderen de zorg en (ook financiële) bijstand van hun kinderen vaak 
moeten ontberen. Daar komt bij dat deze ouderen weer de rol van opvoeder op 
zich moeten nemen voor hun kleinkinderen die alleen zijn komen te staan.  

De tweede trend die de zorgsystemen in de armste delen van Afrika heeft 
weggevaagd, is de verstedelijking. In toenemende mate trekken jongeren naar 
de stad voor werk en een toekomst. Vaak belanden ze in de sloppenwijken en 
komt er van een inkomen weinig terecht. Drugsgebruik, criminaliteit en bittere 
armoede verhinderen dat veel van deze kinderen geld kunnen sturen aan hun 
ouders. Erg veel ouderen zijn daarom aangewezen op zichzelf, en op de enige 
aanwezige hulpstructuren van bijvoorbeeld lokale kerken en congregaties 
(nonnen) die vanuit hun religieuze overtuiging en missie zorg verlenen. De 
Afrikaanse landen ontberen zelf de infrastructuur en de middelen om een basis-
zorgsysteem in te richten voor de vele hulpbehoevende ouderen. De uit 
religieuze wortels ontstane zorgsystemen van kerken en congregaties zijn vaak 
de enige stabiele zorgstructuren die er in grote delen van Afrika bestaan. Deze 
instellingen zijn afhankelijk van financiële hulp van derden, zodat hun goede 
werken vaak niet meer zijn dan een druppel op een gloeiende plaat.   
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Missie 

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 lokale 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.  

Partners 

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 geen financieel adoptieprogramma. De belangrijkste reden hiervoor is dat 
financiële adoptieplannen duur zijn. Duur in administratie en duur in 
communicatie. Dat geld besteedt Oud in Afrika liever aan hulp.  

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. 

Op basis van de verwachte ontvangsten wordt ieder jaar een selectie gemaakt 
van organisaties die gesteund gaan worden.  

Programma’s 
 
De stichting Oud in Afrika is actief met een ‘T.O.P.’-programma:  
Thuiszorg, Oogzorg en Pensioenen.  
 
De financiële steun voor alle drie de programma’s verloopt via lokale partners, 
zoals kerkbesturen, congregaties (nonnen) en ziekenhuizen (oogzorg). De 
‘pensioenen’ betreft zogeheten ‘picopensions’, ofwel ‘micropensioentjes’.  
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Communicatie 
 
Op de website van Stichting Oud in Afrika wordt informatie verstrekt over de 
activiteiten van de partners. 
 
Donaties 
 
Een belangrijke steun voor Stichting Oud in Afrika zijn de donaties van een 
relatief klein aantal donateurs, veelal vermogensfondsen en stichtingen. De 
bestendigheid van deze geldstroom is goed, maar dat neemt niet weg dat Oud in 
Afrika in de komende jaren genoodzaakt is nieuwe donatiebronnen aan te boren.  
 
Groei 
 
Oud in Afrika werkt sinds 2014 samen met KBO Brabant, de Katholieke Bond van 
Ouderen Brabant, die met meer dan 120.000 leden een zeer grote en stabiele 
achterban heeft. Middels onder andere aandacht voor Oud in Afrika in hun 
maandblad ONS steunt KBO Brabant de doelstelling van Oud in Afrika.  
 
Het vrijwel ontbreken van apparaatskosten is en blijft een van de unieke 
eigenschappen van stichting Oud in Afrika, dat daarmee op het vlak van 
fondsenwerving een sterk signaal afgeeft richting huidige en nieuwe donateurs.  
 
In deze tijd van groeiende kritiek op de hoge en grotendeels verborgen 
apparaatskosten van de alom bekende instellingen die zich met 
ontwikkelingshulp bezighouden, is dit een sterke eigenschap waarmee Oud in 
Afrika zich wil blijven onderscheiden.  
 
Voor meer informatie en vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 
 
Kuipershaven 169 - 3311 AM Dordrecht 
Postbus 255 - 3300 AG Dordrecht 
 
078-6351111 
http://www.oudinafrika.org 
 


