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1. WERELD DORPEN VOOR KINDEREN IN 2016

De liefdadigheidsprojecten van de Zusters van Maria

De Werelddorpen van de Zusters van Maria in de Filippijnen, Zuid-Korea, Mexico, Guatemala, Brazilië en Honduras
verschaffen voedsel, verzorging en onderwijs aan kinderen die, buiten hun eigen wil, het slachtoffer zijn geworden
van omstandigheden met verstrekkende gevolgen voor hun opvoeding en leefomstandigheden, zoals
bijvoorbeeld het verlies van één of beide ouders, ziekte, extreme armoede en honger.

De kinderen variëren in leeftijd van pasgeboren baby's tot late tieners. In de Werelddorpen van de Zusters van
Maria krijgen de kinderen onderdak en volgen een volledig erkend onderwijsprogramma, van kleuterschool tot
en met voortgezet onderwijs. De leerlingen van het voortgezet onderwijs krijgen bovendien ook een
beroepsopleiding die hen in staat stelt om na hun studies heel snel werk te vinden.

Tot nu toe heeft Wereld Dorpen voor Kinderen meer dan 150.000 kinderen helpen
ontsnappen aan een leven in armoede.

Tijdens hun verblijf in de Werelddorpen geven de Zusters van Maria alle kinderen gratis voedsel, onderdak,
kleding en de medische en tandheelkundige verzorging die ze nodig hebben. Om de kinderen in staat te stellen
zelfstandige volwassenen te worden en zich te ontdoen van de fysieke en emotionele littekens uit hun vroegere
leven in armoede, worden ze aangemoedigd deel te nemen aan allerlei sportactiviteiten, artistieke activiteiten en
activiteiten ter bevordering van de lokale hygiëne en cultuur.

In 2016 zorgden wij voor méér dan 20.000 kinderen in Werelddorpen in zes landen. Wij financieren momenteel
Werelddorpen in de Filippijnen, in Zuid-Korea (niet ondersteund vanuit Nederland), Mexico, Guatemala, Brazilië
en Honduras. Deze Werelddorpen zijn gelegen in tien steden: Cavite, Talisay en Minglanilla (Filippijnen); Seoul en
Busan (Korea); Chalco en Guadalajara (Mexico); Guatemala City (Guatemala); Brasilia(Brazilië) en Tegucigalpa
(Honduras).
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In 2016 hebben meer dan 370 Zusters van Maria voor meer dan 20.000 kinderen gezorgd in
Wereld Dorpen in zes landen.
Land
Zuid-Korea

De Filippijnen

Mexico
Guatemala
Brazilië
Honduras

Busan

Stad

Seoul

Biga
Adlas
Talisay
Minglanilla

2.218 jongens
Chalco
Guadalajara
Zona 13
Zona 6
Zona 21
Sta Maria
Sao Bernardo
Tegucigalpa
Amarateca
TOTAAL

Inschrijvingen 2016

435 jongens
meisjes
594 jongens
meisjes
3.507 meisjes
2.094 jongens
3.198 meisjes

en
en

66 kleuters, 40 baby’s

2.218 jongens
2.968 meisjes
1.988 jongens
867 meisjes
1.050 jongens
775 meisjes

108 kleuters

117 kleuters
80 kleuters
144 kleuters

712 meisjes
(in opbouw)
20.406 jongens en meisjes + 555 baby’s en peuters

In de Filippijnen, Guatemala, Zuid-Korea en Brazilië, beheren de Zusters van Maria ook ziekenhuizen waar
volwassenen en kinderen die te arm zijn om dringend noodzakelijke medische hulp te betalen, worden
verzorgd.
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a. ZUID-KOREA

In Busan leiden de Zusters van Maria een kleuterschool en een middelbare school en in Seoul leiden zij een
kleuterschool en een basisschool. Deze scholen bieden ook onderdak aan weeskinderen en aan kinderen die
zijn verlaten. Daarnaast bieden de Zusters van Maria ook hulp aan armen en hulpbehoevenden in hun
ziekenhuizen en opvangcentra.
Het Aloysius Gezondheidscentrum, een zorginstelling voor psychische hulp aan jongeren biedt consultaties,
begeleiding, advies en behandelingen aan kinderen en jongeren met gedragsstoornissen en emotionele
problemen en verzorgde in 2016 gemiddeld 33 kinderen per dag.

Het Aloysius Memorial Hospital en het Doty Hospital bieden medische verzorging van hoge kwaliteit voor de
armen. In 2016 werden in deze twee ziekenhuizen meer dan 12.000 interne en meer dan 310.000 ambulante
patiënten behandeld.

Het Maria Kuho Shelter in Busan bestaat uit twee gebouwen van drie verdiepingen en bood onderdak aan 100
thuisloze, behoeftige en gehandicapte mannen en vrouwen.

In het Paju Revalidatie Centrum voor Daklozen, in het noordoosten van Seoul, kregen 63, voorheen dakloze,
bewoners een beroepsopleiding als voorbereiding op hun re-integratie in de maatschappij en hun toekomstige
leven als zelfstandige volwassenen.
Busan

Seoul








In het Tuberculose Sanatorium in Busan werd de bouw van de badkamer voltooid en werden de
leidingen vervangen.
Geautomatiseerde biochemische analyseapparatuur werd aangekocht voor het ziekenhuis in Busan

Voor het Doty Memorial Hospital in Seoul werd een mobiel röntgenapparaat en een intra-orale
scanner aangekocht. Voor de tandheelkundige kliniek werd een panoramisch cefalometrisch
tomografieapparaat aangeschaft.
Het dak van de slaapzaal van het Meisjesdorp werd volledig waterdicht gemaakt en alle buitenmuren
van het Meisjesdorp werden opnieuw geschilderd.
De renovatie van de woonkamer in het Baby Tehuis werd voltooid.
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b. FILIPPIJNEN

De welzijns- en liefdadigheidsprojecten van de Zusters van Maria in de Filippijnen bieden onderdak, voortgezet
onderwijs en een intensieve beroepsopleiding aan jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar uit de allerarmste
bevolkingsgroepen.

De “J.P. Rizal Memorial Foundation Infirmary” biedt medische en tandheelkundige zorg aan de kinderen van het
Meisjesdorp in Biga en het Jongensdorp in het nabijgelegen Adlas. Dit ziekenhuis beschikt over een
röntgenapparaat, echografie en andere laboratoriumapparatuur zodat de kinderen met medische of
tandproblemen onmiddellijk kunnen worden onderzocht en behandeld.

Het “Marie Doty Maternal and Children’s Infirmary” biedt medische en tandheelkundige zorg aan de kinderen in
het Jongensdorp in Minglanilla en het Meisjesdorp in Talisay. Samen hebben de “J.P. Rizal Memorial
Foundation Infirmary” en de “Marie Doty Maternal and Children’s Infirmary” in 2016 gemiddeld 177 ambulante
patiënten per dag behandeld.

Het “Sharing Christ Home” in Amadeo wordt beheerd door de Broeders van Christus met de hulp van de Zusters
van Maria. Momenteel biedt het tehuis onderdak en verzorging aan 26 mgeestelijk gehandicapte jongeren en
oudere mannen.
In het “Sharing Christ Home” in General Trias volgen jongeren een technische opleiding waarmee ze de
vaardigheden kunnen verwerven die hen helpen een baan te vinden om uiteindelijk in hun eigen onderhoud te
voorzien. Momenteel volgen 84 externe jongeren een opleiding in auto- en motorenonderhoud en reparatie.
Biga

In ons meisjesdorp in Biga,










hebben we een nieuwe industriële wasmachine aangeschaft ter vervanging van de oude machine in
Gebouw 2 en hebben we voor de keukens in Gebouw 1 en Gebouw 2 een nieuwe industriële
braadpan en stoompan gekocht;
wordt verder gewerkt aan de bouw van het houtbewerkingsatelier; er werd een scheidingswand
geplaatst in Werkplaats 1 op de 3e verdieping. We hebben de houten jaloezieën voor de ramen
aan de voorzijde van Gebouw 1 en Gebouw 3 vervangen door exemplaren van geëxtrudeerd
aluminium;
werd een inloopvriezer geïnstalleerd in Gebouw 1;
werden nieuwe waterfiltersystemen geplaatst;

werd in de werkplaats van de middelbare school hoge snelheid internet geïnstalleerd;
werd de elektronica-werkplaats gerenoveerd;

werd de herinrichting van de zieken zaal van de gezondheidszorg-opleiding voltooid.
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Talisay

In ons meisjesdorp in Talisay,







Adlas



hebben we bliksemafleiders
geplaatst op de gehele campus;
zijn de lampen in Gymzaal 2
vervangen door ledlampen;

zijn scheidingswanden geplaatst op
de benedenverdieping van Gebouw
2;
zijn sanitair en scheidingswanden
geplaats in de toiletten;

zijn scheidingswanden geplaats in Werkplaats 2 en in de voorraadkamer en gereedschapskamer op
de 3e verdieping van de drie verdiepingen tellende werkplaats (waar ook nieuwe raamkozijnen en
een nieuw dak werden geplaatst);
werd een bewakingscamera geïnstalleerd voor de veiligheid van de kinderen.

In ons Jongensdorp in Adlas,


hebben we materiaal aankocht om 450 fauteuils te maken;



zijn 24 computers gekocht voor de
houtbewerkingswerkplaats;











zijn waterfiltertanks geïnstalleerd in elk
gebouw;

zijn een extra tandartsstoel en
röntgenapparaat gekocht voor de
tandheelkundige kliniek;

is een generator geïnstalleerd ter
vervanging van de bestaande generator;
zijn extra bliksemafleiders geïnstalleerd
voor de veiligheid van de kinderen;
is een fitnesszaal gebouwd naast de
bestaande gymzaal;

zijn de verblijven van de arbeiders verbouwd tot ziekenkamers voor zieke kinderen;
werden de onderhouds- en loodgieterswerkzaamheden afgerond.
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Minglanilla

In ons Jongensdorp in Minglanilla,


is de verlichting van de gymzaal vervangen door ledlampen;



zijn twee industriële wasmachines en drogers gekocht ter vervanging van de oude machines;











is het rioleringssysteem op het terrein gerepareerd en gerenoveerd;
is de inloopvriezer gerenoveerd;

is een waterleiding van de waterzuivering water naar de ziekenzaal aangelegd;

zijn de oude schakelborden en stroomonderbrekers vervangen in de werkplaats, de gymzaal en de
machinewerkplaats;
is straatverlichting geplaatst van het wachthuisje naar de oprijlaan en het voetbalveld;
zijn extra bewakingscamera’s geïnstalleerd in de werkplaatsen, de bibliotheek en de
computerlaboratoria voor de veiligheid;

is een transformator vervangen en nieuwe bedrading aangelegd in de regelmotor in de
pompkamer;

zijn airconditioning units geïnstalleerd in meet- en regeltechniek en technische werkplaatsen en in
de conferentiezaal;
is begonnen met de bouw van een waterzuiveringsinstallatie.
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c. MEXICO

Ons Jongensdorp in Guadalajara en het Meisjesdorp in Chalco bieden onderdak, technisch en voortgezet
onderwijs aan kinderen tussen 12 en 18 jaar uit gezinnen die in extreme armoede leven.

Het Kinderdagverblijf en Opleidingscentrum voor Vrouwen voor arme kinderen en hun moeders in Valle del
Chalco bood 108 peuters een veilige plek om te spelen en te leren terwijl hun ouders aan het werk waren. De
kinderen kregen gezonde voeding en er werden leer- en spelactiviteiten georganiseerd. De moeders konden
deelnemen aan cursussen koken, naaien en handarbeid - vaardigheden die hen een mogelijkheid bieden om de
kost te verdienen en voor hun families te zorgen.
Chalco

In Chalco, in ons Meisjesdorp:

















zijn nieuwe muziekinstrumenten en
uniformen voor de leden van het
koor aangeschaft;
is een nieuwe bakkerij ter
vervanging van de oude die zal
worden afgebroken, gebouwd en
hebben we nieuwe
bakkerijapparatuur aangekocht en
geïnstalleerd;
zijn de brandblusapparaten in de
vier gebouwen vervangen;

is tuingereedschap (kettingzaag, hakploegen en haagscharen) gekocht;
zijn metaalplaten gekocht voor het dakraam en het naaiatelier;
is Put 3 geautomatiseerd;

zijn jaloezieën geplaatst in de computerlokalen, kantoren en leslokalen;
is een semi-industriële borduurmachine gekocht voor het naaiatelier;
is een nieuw geluidssysteem
gekocht voor de gymzaal;

zijn de daken van Gebouw 2,
Gebouw 3, Gebouw 4, de
machinekamers en het
waterzuiveringslokaal en het
zwembad waterdicht gemaakt;

is een plafond geïnstalleerd in het
naaiatelier;
zijn 27 computers aangekocht
voor de CAD-werkplaats;

is een nieuwe trekker gekocht;
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zijn twee industriële stoompannen en twee industriële braadpannen geïnstalleerd;

is de binnenkant van Gebouw 1 en Gebouw 2 geschilderd en zijn grote reparaties en
onderhoudswerkzaamheden afgerond.

Guadalajara

In Guadalajara, in ons Jongensdorp,


hebben we fluorescentielampen vervangen in de slaapzalen en de klaslokalen;



zijn waterpompen gekocht voor het zwembad en de waterzuiveringsinstallatie;





werden projectors en een geluidssysteem geïnstalleerd in het auditorium, leslokalen en andere
ruimtes;
zijn reparaties en onderhoudswerkzaamheden van het dak en de gangen op de 7e verdieping
voltooid, en zijn de daken van de werkplaatsen gerepareerd en waterdicht gemaakt.
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d. GUATEMALA

Ons Jongensdorp en Meisjesdorp in Guatemala bieden onderdak en voortgezet onderwijs aan kinderen van 12
tot 18 jaar uit de allerarmste gezinnen. De Zusters van Maria leiden hier ook een medische kliniek, die gratis
medische behandelingen, medicijnen en voedsel aan de armen geeft.
“Clinica Medica Maria”, het ziekenhuis met twee verdiepingen in het Meisjesdorp in Guatemala City, biedt elke
dag medische verzorging, medicijnen en voedsel aan gemiddeld 125 ambulante patiënten per dag die te arm
zijn om medische zorgt te betalen. In 2016 kochten we een röntgenapparaat voor de medische kliniek;

Het kinderdagverblijf in Nimajuyu biedt aan 117 kleuters (van 1 tot 3 jaar) een veilige plaats om te spelen en te
leren terwijl hun ouders aan het werk zijn. De kinderen kregen gezonde voeding en er werden leer- en
spelactiviteiten georganiseerd.
Zona 13 Meisjesdorp

In ons Meisjesdorp in Zona 13:


zijn de extra leslokalen in Gebouw 1 afgebouwd;



zijn de douches en toiletten in Gebouw 1 gerenoveerd;





is een lokaal voor de tortillamachine gebouwd;
is de uitbreiding van het voetbalveld voltooid;

zijn we begonnen met de bouw van een grotere waterzuiveringsinstallatie.
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Zona 6 Jongensdorp

In ons Jongensdorp in Zona 6:




is het nieuwe Gebouw 4 met slaapzalen, klaslokalen en computerruimtes voor de leerlingen van de
bovenbouw van het voortgezet onderwijs voltooid;
is meubilair en inrichting voor het nieuwe gebouw gekocht en extra bedden, fauteuils en
matrassen;
is keukenapparatuur en wasmachines gekocht.
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e. BRAZILIË

Ons Wereld Dorp voor Meisjes in Brasilia biedt gratis onderdak, voortgezet en beroepsonderwijs in vakken zoals
naaien, informatica en koken aan meisjes die uit extreem arme families komen en tussen 12 en 16 jaar oud zijn.
De Zusters van Maria leiden hier ook twee medische klinieken, die gratis medische behandelingen, medicijnen
en voedsel verstrekken aan de armen.
De “Clinica Medica Maria”, een medische en tandheelkundige kliniek voor de armen in Brasilia en Sao Bernardo
bood gratis medische diensten aan. In 2016 werden gemiddeld 41 arme mensen per dag behandeld in deze
klinieken.

In 2016 vingen de kinderdagverblijven in Brasilia en Sao Bernardo de kinderen op van werkende moeders uit
zeer arme gezinnen die niemand hebben om op hun kinderen te passen terwijl zij aan het werk zijn. Veel van
deze ouders werken als huishoudhulp, straatveger, wasvrouw of in andere baantjes. Momenteel vangen we
ongeveer 124 peuters op in deze kinderdagverblijven. Oudere kinderen van gezinnen uit de buurt gaan naar de
kleuter- of de basisschool. Momenteel zijn er 256 kinderen ingeschreven.
Het “Sao Bernardo Center” biedt bijlessen aan kinderen uit de nabijgelegen arme dorpen waar ze slechts halve
dagen naar school kunnen. Het zijn vaak kinderen uit gebroken gezinnen of van ongehuwde moeders. De
Zusters van Maria geven ze een plek waar ze kunnen leren en hun kennis kunnen uitbreiden en waar ze ook
diverse sporten kunnen beoefenen, zoals voetbal en volleybal. Het centrum is een veilige plek, weg van slechte
invloeden zoals drugs en alcohol en helpt de kinderen om problemen te vermijden door ze te laten leren voor
school in plaats van op straat rond te hangen.
In Sao Paolo hebben we het meubilair en de klaslokalen geschilderd. We hebben ook een kleine, nieuwe
generator gekocht als back-up wanneer de elektriciteit uitvalt.
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f. HONDURAS

De welzijns- en liefdadigheidsprojecten van de Zusters van Maria in Tegucigalpa, Honduras, bieden meisjes uit
de allerarmste gezinnen voortgezet onderwijs.
Onze eerste leerlingen arriveerden in het nieuwe Jongensdorp op 31 januari 2017.

Tegucigalpa

De officiële opening vindt plaats in april 2017.

In Tegucigalpa, in ons Meisjesdorp, zijn vier nieuwe klaslokalen gebouwd.
Amarateca

In Amarateca, in ons nieuwe Jongensdorp:


zijn de buitenmuur, de toegangspoort en de oprijlaan aangelegd;



is het benodigde meubilair, de computers en armaturen voor de slaapzalen, klaslokalen, kantoren
en laboratoria gekocht;






is begonnen met de bouw van de werkplaatsen, het hoofdgebouw, de werkplaats voor auto- en
motoronderhoud en de gymzaal;

zijn keuken- en bakapparatuur en wasmachines aangeschaft;
zijn een pick-up truck en een minibus gekocht.
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Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit drie bestuursleden. De Raad van Bestuur neemt alle strategische beslissingen,
maar heeft de dagelijkse leiding van de organisatie overgedragen aan een medewerker, Maryline O’Shea,
directeur van de organisatie.
Het bestuur van Wereld Dorpen voor Kinderen bestaan uit:
Voorzitter:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:

D. Cho
E. Belarmino
T.P. Schwartz

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het salaris van de medewerkers van
de stichting wordt bepaald aan de hand van de specifieke kennis en ervaring die voor de desbetreffende functie
nodig is. Regelmatig worden de salarisniveaus geëvalueerd en zo nodig aangepast om ervoor te zorgen dat de
stichting de kwalitatief goede medewerkers kan behouden die nodig zijn om het werk te doen.

Fondsenwerving en andere activiteiten van Wereld Dorpen voor Kinderen

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen werft jaarrond fondsen van particulieren via brieven (direct mailing),
telemarketing en online campagnes.. Ook is er een groep betrokken donateurs die regelmatig geven, veelal
maandelijks. Deze fondsenwervingsstrategie is door de jaren heen succesvol gebleken en heeft gezorgd voor
een regelmatige stroom van donaties waarmee de doelen van de organisatie kunnen worden gerealiseerd.

Gedurende het hele jaar, meestal maandelijks, maar afhankelijk van de behoeften van de Zusters van Maria en
de beschikbare middelen van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen, wordt geld overgemaakt naar de
projecten. Alle fondsen die niet gebruikt worden voor de bestemmingsreserve financiering vaste activa en voor
de continuïteitsreserve kunnen worden uitgekeerd als financiële steun aan de Zusters van Maria en voor het
realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

Naast financiële steun aan de liefdadigheidsprojecten van de Zusters van Maria geeft de stichting ook informatie
en voorlichting over de benarde situatie van mensen die in armoede leven. Deze voorlichting wordt via e-mail
en telefonisch gedaan. Om te voldoen aan de doelstellingen heeft deze voorlichting een tweeledig doel.
Ten eerste zijn alle berichten van Wereld Dorpen voor Kinderen bedoeld om het publiek te informeren en voor
te lichten over de situatie van de kinderen die de Zuster van Maria onder hun hoede hebben. Daarnaast is het
de bedoeling het publiek te informeren over wat men kan doen om de kinderen en de Zusters te helpen. Dit kan
door de cadeau-kaartjes voor de kinderen terug te sturen of door te bidden voor de kinderen en de
liefdadigheidsprojecten van de Zusters. Het sturen van kaartjes gebeurt het hele jaar door maar vooral op
speciale momenten zoals Kerstmis, Pasen of de verjaardag van de kinderen, die in alle Werelddorpen
gezamenlijk op 15 augustus wordt gevierd. Deze kaartjes geven belangrijke, emotionele steun aan de kinderen
die net gaan leren en begrijpen dat er veel mensen zijn die aan hen denken, om hen geven en voor hen bidden.
De kinderen op hun beurt bidden voor degenen die hen te hulp zijn geschoten. Iedereen die informatie en
berichten van Wereld Dorpen voor Kinderen ontvangt, wordt aangemoedigd om deze informatie over de
kinderen te delen met anderen opdat ook zij deel gaan uitmaken van het netwerk dat de kinderen ondersteunt.
Het tweede doel van de mededelingen en nieuwsberichten is het werven van mogelijke donaties die kunnen
worden gebruikt voor de doelstellingen van de stichting, inclusief financiële ondersteuning van de Zusters van
Maria.
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Fondsenwerving strategie

Ook in de toekomst blijft de doelstelling van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen om zoveel mogelijk
financiële steun te genereren via fondsenwervende activiteiten en om meer mensen te voorzien van informatie
en voorlichting over de benarde situatie van de kinderen.
Dit doen wij door:

1) Op een kostenbewuste manier te werken; de exploitatiekosten, inclusief de uitbesteding van

professionele diensten aan derden, zoals onze donor-database, worden beperkt en ook de kosten voor
andere diensten zoals bankkosten, worden goed in de gaten gehouden.

2) Een efficiënt fondsenwerving programma te implementeren om nieuwe en potentiele donateurs te

bereiken -zodat de kosten om €1 te werven tot een minimum worden beperkt en donateurs betrokken

blijven en het verloop klein. Zo kan Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen de investeringen om nieuwe
3)

donateurs te werven, beperken.

Een aanzet te geven tot het opzetten van een programma voor periodieke schenkingen en het werven

van grote donateurs; hierin zien wij mogelijkheden om de komende tien jaar te groeien.

4) Een multimedia communicatie strategie om donateurs te werven en een groter publiek te bereiken

(Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is van plan in 2016 een nieuwe website te lanceren en haar
aanwezigheid op de sociale media verder te ontwikkelen).

De gegevens van de afgelopen jaren tonen aan dat investeringen om donateurs over te halen tot maandelijkse
donaties, zeer kosteneffectief is. Als een donateur eenmaal is overgestapt op maandelijkse donaties, de
liefdadigheidsinstelling ervan uit kan gaan dat de donateur nog jaren betrokken blijft, terwijl de onkosten sterk
kunnen worden teruggebracht. Door deze succesvolle strategie kan Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen nu
en in de toekomst haar inkomsten verhogen en de kosten voor fondsenwerving laag houden Op deze wijze kan
het aandeel van de totale omzet dat aan de liefdadigheidsprojecten van de Zusters van Maria wordt besteed, zo
groot mogelijk blijven.
Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen wil graag de steun aan de Zuster van Maria verhogen zodat zij hun
activiteiten kunnen uitbreiden; vooral nu begin 2017 het nieuwe Jongensdorp in Honduras is geopend. Dit
Jongensdorp heeft de capaciteit om 700 behoeftige jongens op te nemen.
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ZALIG- EN HEILIGVERKLARING VAN ONZE OPRICHTER,
MSGR. ALOYSIUS SCHWARTZ

Msgr. Schwartz komt in aanmerking voor zalig- en heiligverklaring door de Congregatie voor
de Heiligverklaringen van het Vaticaan. In het kader van dit proces mag hij sinds mei 2004
“dienaar God” worden genoemd en ondertekende paus Franciscus meer recent, op 22 januari
2015, een decreet dat hij een leven van heroïsche deugd heeft geleid en “Eerbiedwaardig”
mag worden genoemd.

DANK U WEL!
Dankzij de gulheid van onze vrienden en weldoeners konden we in 2016 meer dan
20.000 kinderen onderwijs, voedsel, onderdak en kleding bieden en kregen meer
400.000 armen dringend noodzakelijke medische zorg.

We kunnen het lijden van de allerarmsten alleen verlichten en duizenden kinderen

helpen ontsnappen uit de vicieuze cirkel van de armoede met uw voortdurende steun
en gebeden in 2017.

Voor een gift, of als u meer informatie wilt hebben over ons liefdadigheidswerk, kunt u
terecht op onze website: www.werelddorpen.nl.
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DEEL B

JAARREKENING 2016
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Begroting 2017
Het bestuur van de Stichting begroot de volgende baten en lasten voor boekjaar 2017:
In Euro’s
Inkomsten
- Baten uit eigen fondsenwerving
- Overig

1.624.000
1.000
-------------

Totale besteding aan de doelstelling
- Ondersteuning van de Zusters van Maria
- Uitgaven voor het verstrekken van informatie
met als doel bewustwording bij het publiek

-485.000
- 775.000
--------------1.260.000

Wervingkosten
- Eigen fondsenwerving

-258.000
--------------

Algemene kosten
- Administratiekosten

-258.000

-107.000
--------------

Overschot / tekort

==========

Amsterdam, juni 2016
Het bestuur:

1.625.000

E. Belarmino
D. Cho
T.P. Schwartz
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JAARREKENING
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(in euro’s)
ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

3.346

1.661

Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op gelieerde instellingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

37.019
64.531
73.304
---------

Liquide middelen
Totale activa
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174.854

35.482
66.832
96.584
---------

198.898

184.854

99.990

-----------363.054
========

-----------300.549
========

PASSIVA

31-12-2016

31-12-2015

Vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve financiering vaste activa
Overige reserve

227.525
3.346
-75.295
-------------

155.576

161.844
1.661
-45.519
-------------117.986

Kortlopende schulden
Crediteuren
Schulden aan gelieerde instellingen
Overige schulden en overlopende passiva

101.260
71.806
34.412
--------------

207.478
----------363.054
========

Totale passiva
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6.789
143.026
32.748
--------------

182.563
-------------300.549
==========

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
(in euro’s)
2016
Baten
- Eigen fondsenwerving
- Winst (verlies) koersverschillen
- Overig
Besteding aan de doelstelling
- Ondersteuning van de
Zusters van Maria
- Uitgaven voor het verstrekken
van informatie met als doel
bewustwording bij het publiek

Kosten fondsenwerving
- Eigen fondsenwerving

Algemene kosten
Administratiekosten
Tekort / overschot

Resultaatverdeling:
- Continuïteitsreserve
- Overige reserve

1.764.738
------------

Begroting 2016

1.764.738

1.582.000
1.000
-------------

410.000

410.000

862.099
-------------

833.000
-------------

336.091
-------------

1.272.099

336.091

1.583.000

2015
1.853.651
8.484
-------------

1.862.135

630.000
970.091
-------------1.243.000
1.600.091

257.000
-------------

245.596
-------------257.000

245.596

118.958
------------37.590
==========

83.000
------------==========

65.681
-28.091
------------37.590
==========

-42.110
-19.533
------------- ---------------61.643
========== ==========
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---------61,643
==========

78.091

Specificatie en verdeling lasten naar bestemming per 31 december 2016
in Euro’s
Zusters van Informatie
Uitgaven
Management
Maria
en eigen fonds- en algemene
bewustwording
werving
kosten
Ondersteuning van de Zusters van Maria
Portokosten
Drukkosten, enveloppen en verzending
Kosten mailinglijsten
Telefooncampagnes voor werving
maanddonateurs
Advieskosten
Onderhoud donateurslijst
Huur, telefoon en energiekosten
Salaris- en overige personeelskosten
Reis- en verblijfskosten
Verzekeringen
Afschrijvingen
Bankkosten en overig
Totale uitgaven

Totaal
2016

Begroting
2016

Totaal
2015

410.000
-

174.215
248.988
48.013
55.875

97.053
65.604
32.008
37.250

5.285
21.758
-

410.000
276.553
336.350
80.021
93.125

410.000
276.000
270.000
90.000
-

630.000
311.675
373.908
125.837
304

-----------410.000
=========

30.876
100.949
57.134
118.739
5.906
383
419
20.602
-----------862.099
=========

30.295
67.299
5.795
376
411
-----------336.091
=======

5.689
19.045
39.579
1.088
70
77
26.367
------------118.958
=======

66.860
168.248
76.179
158.318
12.789
829
907
46.969
-----------1.727.148
=========

54.000
180.000
82.000
160.000
5.000
1.000
1.000
54.000
-----------1.583.000
=========

39.762
167.092
74.140
138.332
4.299
641
949
56.839
-----------1.923.778
=========
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