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VOORWOORD 

Weer is er een jaar voorbij. Wij zijn dankbaar voor alle steun die we hebben gekregen om onze 
programma’s voor kansarme kinderen in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania 
voort te zetten. 

De grootste gebeurtenis in het afgelopen jaar was de opening van het Meisjesdorp in Tanzania. Dit is het 
eerste Wereld Dorp voor Kinderen in Afrika! Werken in een geheel nieuw land, met een andere cultuur, een 
andere taal is een grote uitdaging, soms zelfs een sprong in het duister. In het gebouw dat in deze pilot 
fase is neergezet, worden sinds mei 2019  153 meisjes opgevangen. In januari 2020 zijn er nog eens 153 bij 
gekomen. 

De kinderen die worden opgenomen in onze Werelddorpen, groeiden op in gezinnen die het moeilijk 
hebben, die lijden onder de ellendige gevolgen van armoede. De talenten van deze kinderen bleven 
verborgen on een dikke laag wanhoop. Het is een voorrecht hen te helpen om hun talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. 

De kinderen verblijven in de Werelddorpen tijdens een periode in hun leven die erg belangrijk is voor hun 
ontwikkeling. Het vraagt veel doorzettingsvermogen en kracht van deze kinderen om hun opleiding te 
voltooien. Zeker in deze moeilijk tijd waarin het corona-virus de wereld in zijn greep houdt. 

Zonder de steun van onze trouwe donateurs is dit werk niet mogelijk en kunnen de onderwijsprogramma’s 
van de Zusters van Maria niet voortbestaan. Namens de Zusters van Maria en alle kinderen die wij onder 
onze hoede hebben, dank ik u uit de grond van mijn hart dat u ons trouw bent gebleven! 

God zegene u. 

Zr. Maria Cho 
Voorzitter van het Bestuur 
Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen 
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BESTUURSVERSLAG 

1 WIE ZIJN WIJ 

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen (Wereld Dorpen voor Kinderen) is opgericht in 1990 om hulp te 
bieden aan kinderen wereldwijd die opgroeien in extreme armoede. Wereld Dorpen voor Kinderen geeft 
financiële steun aan de projecten en programma’s van de Sisters of Mary (Zusters van Maria) in de Filipijnen, 
Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania. Deze programma’s zijn gericht op het geven van veilig 
onderdak, voldoende en voedzaam eten, kleding en goed onderwijs aan kinderen die afkomstig zijn uit de 
allerarmste gezinnen. Deze kinderen zijn buiten hun schuld slachtoffer geworden van omstandigheden die 
een vergaande invloed hebben op hun ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. Om deze hulp te kunnen 
blijven bieden werft Wereld Dorpen voor Kinderen fondsen onder particulieren in Nederland. 

De inkomsten van Wereld Dorpen voor Kinderen zijn grotendeels afkomstig van particuliere donateurs in 
Nederland. Wereld Dorpen voor Kinderen gaat zorgvuldig om met de giften van onze donateurs en streeft 
ernaar een zo groot mogelijk deel van de inkomsten ten goede te laten komen van de projecten en 
programma’s van de Zusters van Maria. 

Wereld Dorpen voor Kinderen is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). 

2 ONZE MISSIE EN DOELEN 

2.1 MISSIE EN VISIE 

Onze missie is om wereldwijd kinderen te helpen ontsnappen aan een leven in armoede. Wereld Dorpen 
voor Kinderen werft fondsen om onderwijs en -ontwikkelingsprogramma’s wereldwijd financieel te 
ondersteunen. 

Kinderen die afkomstig uit de allerarmste gezinnen kunnen worden opgenomen in een van de 
Werelddorpen van de Zusters van Maria waar zij gratis onderdak, gezonde voeding, kleding en medische 
zorg krijgen. Bovendien kunnen zij kosteloos hun middelbare schooldiploma halen en een 
beroepsopleiding volgen. Na het behalen van hun diploma kunnen zij eenvoudig een goed betaalde baan 
vinden en zelfstandig in hun eigen levensonderhoud voorzien. 

Door kinderen onderwijs en een beroepsopleiding te geven draagt Wereld Dorpen voor Kinderen bij aan 
de wereldwijde bestrijding van armoede en het doorbreken van de armoedecyclus. 

Onze visie is een wereld waarin: 

 geen kind meer opgroeit in armoede; 
 armoede niet meer wordt doorgegeven van de ene generatie op de volgende; 
 waar je vandaan komt niet bepaalt waar je naartoe gaat; 
 ieder kind onderwijs kan volgen en zijn/haar talenten ontwikkelen; 
 ieder kind de toekomst krijgt die het verdient. 

2.2 WAT WILLEN WE BEREIKEN 

Opgroeien in extreme armoede is schadelijk voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen op diverse 
terreinen: zowel psychisch, fysiek als sociaal en emotioneel. Ondervoeding leidt tot groei- en 
ontwikkelingsstoornissen die het leervermogen van kinderen aantasten en hun mogelijkheden om zich voor 
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te bereiden op hun toekomst. Kinderen die opgroeien in armoede worden door hun omgeving  weinig 
gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. 

In de landen waar wij werken verlaten veel kinderen noodgedwongen het onderwijs na de basisschool: dit 
lot treft vooral meisjes. De oorzaken van het vroegtijdig schoolverlaten zijn divers: slechte kwaliteit van het 
onderwijs, hoge kosten van en grote afstand tot scholen voor voortgezet onderwijs, noodzaak om te 
werken en bij te dragen aan het gezinsinkomen, sociale redenen en tienerzwangerschappen. 

Toch bestaat er een duidelijk verband tussen opleidingsniveau en armoede. Veel arme mensen zijn in een 
vicieuze cirkel van armoede geraakt, waarbij de armoede van generatie op generatie wordt overgedragen. 
Kinderen uit arme gezinnen moeten al op jonge leeftijd bijdragen aan het gezinsinkomen en kunnen geen 
onderwijs volgen. Door dit gebrek aan opleiding zijn zij veroordeeld tot slecht betaalde en 
ondergewaardeerde banen. Als volwassenen hebben zij onvoldoende inkomen om hun kinderen onderwijs 
te laten volgen en dragen zo de armoede weer over op de volgende generatie. 

Met onderwijs en een goede opleiding kan deze vicieuze cirkel worden doorbroeken. Jongeren die de kans 
krijgen een schooldiploma te behalen, zullen later een beter betaalde baan krijgen, een beter inkomen 
hebben en hun gezin een leven zonder armoede kunnen geven. Goed onderwijs aan met name meisjes 
draagt ook bij aan het terugdringen van gedwongen huwelijken, tienerzwangerschappen en sterfte van 
kinderen jonger dan vijf jaar. 

Wereld Dorpen voor Kinderen wil (kinder)armoede duurzaam terugdringen door kinderen die opgroeien 
in extreme armoede, onderwijs te geven en dezelfde kansen en mogelijkheden op het gebied van 
gezondheid, onderwijs, voeding en talentontwikkeling als jongeren uit meer welgestelde milieus. 

3 ONZE INKOMSTEN 

3.1 ALGEMEEN 

Zonder inkomsten kunnen de wereldwijde programma’s van Wereld Dorpen voor Kinderen niet worden 
uitgevoerd. Om voldoende inkomsten te verwerven richten wij ons op verschillende inkomstenbronnen en 
-kanalen. 

Het overgrote deel van onze inkomsten bestaat uit giften van particulieren donateurs. Een goede relatie 
met onze donateurs is daarom erg belangrijk. Dit waarborgt ook onze onafhankelijkheid. Wij waarderen de 
steun van onze donateurs dan ook zeer! 

Naast giften van particulieren ontvangt Wereld Dorpen voor Kinderen ook donaties van (kleine) bedrijven 
en stichtingen. Door beperkingen van het crm-systeem zijn deze niet apart geregistreerd. Eind 2019 is 
Wereld Dorpen voor Kinderen overgestapt naar een ander crm-systeem, zodat in 2020 de donaties van 
(kleine) bedrijven en stichtingen wel inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Voor de jaarrekening 2019 is dit 
handmatig gedaan. 

Bij de uitvoering van onze fondsenwervende activiteiten gaan wij zorgvuldig te werk. Wij respecteren de 
wensen en voorkeuren van onze donateurs. Wij werken conform het Bel-me-niet Register. Ook werken wij 
aan de verdere invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De kosten voor onze fondsenwervende activiteiten proberen wij zo laag mogelijk te houden. 
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3.2 PARTICULIEREN 

Donaties en giften 

Het overgrote deel van de inkomsten van Wereld Dorpen voor Kinderen bestaat uit donaties van 
particulieren donateurs. Een goede relatie met onze donateurs is daarom erg belangrijk. Dit waarborgt ook 
onze onafhankelijkheid. 

De donaties van particulieren tonen een dalende trend. In 2019 heeft Wereld Dorpen voor Kinderen € 
1.015.681 aan donaties van particulieren ontvangen. In totaal hebben in 2019 10.357 donateurs een of meer 
(losse) donaties aan Wereld Dorpen voor Kinderen gegeven.  

Het aantal donateurs met toezegging is in 2019 uitgekomen op 10.691. Dit is een daling van 8,4% ten 
opzichte van 2018. De inkomsten uit toezeggingen bedroegen in 2019 € 653.990. Meer machtigingen 
betekent dat de inkomsten beter te voorspellen zijn, waardoor ook de uitgaven beter kunnen worden 
gepland. Ook hoeven er dan minder kosten te worden gemaakt voor fondsen wervende activiteiten. In 2020 
zal daarom worden ingezet op het verkrijgen van meer machtigingen voor automatische incasso. 

Digitale kanalen zullen in de toekomst steeds belangrijker worden voor succesvolle fondsenwerving. Wereld 
Dorpen voor Kinderen heeft in 2019 een nieuwe website gelanceerd waardoor online doneren nu ook 
mogelijk is. In 2019 hebben wij via de website 42 donaties ontvangen: dit is in totaal € 982,32. 

Nalatenschappen 

Veel donateurs kiezen ervoor om Wereld Dorpen voor Kinderen op te  nemen in hun testament. Zo dragen 
zij ook na hun overlijden bij aan een betere toekomst voor de kinderen in onze Werelddorpen. 

De inkomsten uit nalatenschappen bedroegen in 2019 € 153.013. Dit was begroot op € 50.000. 

3.3 BEDRIJVEN 

Wereld Dorpen voor Kinderen ontvangt ook donaties van (kleine) bedrijven. Door beperkingen van het 
toenmalige crm-systeem zijn deze in 2019 niet apart geregistreerd. Voor de jaarrekening is dit handmatig 
gedaan. Eind 2019 is Wereld Dorpen voor Kinderen overgestapt naar een ander crm-systeem, zodat in 2020 
de donaties van (kleine) bedrijven beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 

3.4 KERKEN 

Wereld Dorpen voor Kinderen ontvangt ook donaties van enkele stichtingen. Door beperkingen van het 
toenmalige crm-systeem zijn deze in 2019 niet apart geregistreerd. Dit is voor de jaarrekening handmatig 
gedaan. Eind 2019 is Wereld Dorpen voor Kinderen overgestapt naar een ander crm-systeem, zodat in 2020 
de donaties van stichtingen beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 

3.4 STICHTINGEN 

Wereld Dorpen voor Kinderen ontvangt ook donaties van enkele stichtingen. Door beperkingen van het 
toenmalige crm-systeem zijn deze in 2019 niet apart geregistreerd. Voor de jaarrekening is dit handmatig 
gedaan. Eind 2019 is Wereld Dorpen voor Kinderen overgestapt naar een ander crm-systeem, zodat in 2020 
de donaties van stichtingen beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 
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4 WAT WE HEBBEN BEREIKT 

4.1 IN DE WERELDDORPEN 

Om onze visie te realiseren geeft Wereld Dorpen voor Kinderen financiële steun aan de programma’s van 
de Zusters van Maria. In de Werelddorpen in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en 
Tanzania krijgen kinderen afkomstig uit extreem arme gezinnen de mogelijkheid een diploma te behalen 
en een beroepsopleiding te volgen. Deze jongens en meisjes, in de leeftijd van 11 tot 18 jaar, krijgen in de 
Werelddorpen een veilig onderdak, drie gezonde en voedzame maaltijden per dag, kleding, medische zorg 
en goed onderwijs. Jaarlijks verblijven meer dan 20.000 kinderen in de Werelddorpen. 

Na het behalen van hun diploma worden de kinderen begeleid naar een goed betaalde baan, waarmee zij 
in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en hun familie verder kunnen helpen. Zo zijn al 150.000 
kinderen en hun families geholpen. 

Wereld Dorpen voor Kinderen is volledig afhankelijk van donaties van particulieren. De vrijgevigheid van 
onze donateurs is essentieel voor de kinderen in onze Werelddorpen. Iedere donatie draagt bij aan de 
bestrijding van armoede. 

 

De Nederlandse bijdrage wordt afhankelijk van de behoefte verdeeld over de landenprogramma’s in de 
Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania. In 2019 hebben alle landenprogramma’s een 
financiële bijdrage uit Nederland ontvangen. De Filipijnen en Guatemala hebben ieder ongeveer een derde 
van de totale bijdrage ontvangen. 

30%

17%
33%

10%

7%
3%

TOEWIJZING PER LAND VAN GIFTEN UIT 
NEDERLAND

Filipijnen Mexico Guatemala Brazilie Honduras Tanzania



WERELD DORPEN VOOR KINDEREN, AMSTERDAM  
 

 -  9  -  

 

In 2019 zijn de giften uit Nederland besteed aan onderwijs, voeding van de kinderen, kleding & schoenen, 
elektriciteit & water, salarissen, apparatuur en verbruiksartikelen. Kleinere bedragen zijn nog besteed aan 
reparaties & onderhoud en medicijnen. Het meeste geld wordt besteed aan onderwijs en voeding resp. 
34% en 27%. Daarnaast is kleding & schoenen nog een grote uitgavenpost. 

In 2019 is in totaal € 300.000 vanuit Nederland besteed in de Werelddorpen. Het geld wordt overgemaakt 
naar het hoofdkantoor van de Zusters van Maria: daarvandaan wordt het doorgestuurd naar een van de 
Werelddorpen. 

Meer informatie over de Wereld Dorpen voor Kinderen en de programma’s van de Zusters van Maria kunt 
u lezen in bijlage 2. 

4.2 COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN 

Een van de doelstellingen van Wereld Dorpen voor Kinderen is het creëren van draagvlak voor 
armoedebestrijding via onderwijs wereldwijd. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich bewust worden 
van de ingrijpende gevolgen die opgroeien in armoede kan hebben voor de fysieke, cognitieve en 
psychische ontwikkeling van een kind. Ook willen wij laten hoe onderwijs deze kinderen een kans op een 
betere toekomst kan geven. Wij doen dit door het Nederlandse publiek te informeren over de situatie 
waarin mensen, en met name kinderen, verkeren die opgroeien en leven in extreme armoede. 

Het vergroten van de naamsbekendheid van Wereld Dorpen voor Kinderen is belangrijk om meer 
inkomsten te kunnen genereren. In 2019 is daarom onze website volledig vernieuwd. Het in 2017 en 2018 
gestarte social media programma is verder uitgebouwd. Het aantal posts is in 2019 flink toegenomen en 
daarmee ook het aantal volgers en likes. 

Ook is er in 2019 een nieuwe brochure ontwikkeld. 

In april 2019 heeft fotograaf Maarten Boersema het Meisjesdorp in Tegucigalpa, Honduras, bezocht. Hij 
heeft een uitgebreid fotoreportage gemaakt. Een selectie van deze foto’s is gebruikt voor een (mobiele) 
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fototentoonstelling. Deze fototentoonstelling is in september tijdens de kennismakingsbijeenkomst voor 
donateurs voor het eerst opgesteld. 

In totaal zijn er twee zijn kennismakingskomsten voor donateurs georganiseerd: in mei en september. Op 
deze bijeenkomsten zijn de donateurs geïnformeerd over de programma’s en konden zij persoonlijk kennis 
maken met enkele Zusters van Maria en een oud-leerlinge van het programma in de Filipijnen. 

In het Katholiek Nieuwsblad is een artikel verschenen over het bezoek van Maarten Boersema aan het 
Meisjesdorp in Honduras. Ook heeft hij een bijdrage geschreven voor Nieuws van de Kinderen, de 
nieuwsbrief voor donateurs van Wereld Dorpen voor Kinderen. 

In 2019 zijn er vier nieuwsbrieven gestuurd aan onze donateurs en andere belangstellenden. 

Om nieuwe doelgroepen aan te spreken is in 2019 gestart met de campagne Stappen die Tellen, waarbij 
Nederlandse kinderen die deelnamen aan de AvondVierDaagse, werden aangespoord om via sponsoring 
geld op te halen voor kinderen in de Werelddorpen. Het was de eerste keer dat deze campagne werd 
gedaan. 

Verder worden donateurs betrokken bij ons werk door hen te vragen geschenkkaartjes aan de kinderen te 
sturen. Deze geschenkkaartjes worden op belangrijke momenten in het jaar gestuurd, zoals Pasen, de 
verjaardag en Kerst. Deze geschenkkaartjes geven belangrijke emotionele steun aan de kinderen die 
daardoor begrijpen dat er mensen zijn die aan hen denken en om hen geven. 

5 FINANCIELE BELEID EN RESULTATEN 

Wereld Dorpen voor Kinderen heeft geen winstoogmerk. Jaarlijks wordt een jaarbegroting en jaarplan 
opgesteld. Zo mogelijk maandelijks, maar in ieder geval per kwartaal worden de actuele financiële resultaten 
gevolgd en wordt waar nodig bijgestuurd. Per kalenderjaar wordt de jaarrekening vastgesteld door het 
bestuur en gecontroleerd door een externe accountant. 

5.1 ANALYSE VAN SALDO VAN BATEN EN LASTEN 

 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 

Totale baten 1.155.072 1.122.000 1.338.386 
Ondersteuning van de Zusters 
van Maria 300.000 144.000 350.000 
Verstrekken van informatie voor 
bewustwording 316.740 674.000 535.434 

Kosten fondsenwerving 209.104 220.000 244.922 

Kosten Administratie en beheer 128.582 84.000 91.872 

Totale lasten 954.426 1.122.000 1.222.228 

Exploitatieresultaat 200.646  103.642 
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Baten 

In 2019 zijn de totale baten enigszins achter gebleven op de begroting. Het verschil met de begroting 
bedraagt € 16.156. De dalende trend bestaat al enkele jaren en is een aandachtspunt. Met name de 
inkomsten uit donaties lopen terug. In 2019 is dit enigszins opgevangen door hogere inkomsten uit 
nalatenschappen. Het saldo van baten en lasten over 2019 bedraagt € 200.646. In de jaarrekening wordt 
nader ingegaan op een kwalitatieve analyse van de baten, de lasten besteed aan doelstelling en de kosten 
van beheer en administratie. 

Verstrekte (project)subsidies en (project)bijdragen 

Ondanks teruglopende inkomsten kon Wereld Dorpen voor Kinderen in 2019 € 300.000 steun aan de 
Zusters van Maria geven. Dit is € 156.000 (109%) meer dan begroot.. De betalingen aan de Zusters van 
Maria waren 14% lager dan in 2018. 

Wervingskosten 

De kosten voor fondsenwerving bedroegen € 209.104: dit is 20,9% van de totale lasten en 18% van de totale 
geworven baten. Wereld Dorpen voor Kinderen streeft ernaar dit percentage zo laag mogelijk te houden. 
In 2018 bedroegen de kosten voor fondsenwerving € 244.922 (20,0% van de totale lasten; 18% van de 
geworven baten). 

Kosten Administratie en beheer 

In 2019 bedroegen de kosten voor administratie en beheer € 128.582. Dit is 13,5% van de totale lasten en 
11,1% ten opzichte van de totale inkomsten. In 2018 was dit resp. 7,5% en 6,8%. Dit is een gevolg van 
gestegen kosten en meer uitbesteed werk. 

Resultaat 

In 2019 is een exploitatieresultaat geboekt van € 200.646. Dit is toegevoegd aan de reserve, zodat de 
schulden aan een gelieerde instelling in 2020 kunnen worden afbetaald. 

5.2 BELEID TEN AANZIEN VAN RESERVES 

Reserves zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat er voldoende financiële ruimte is om de kernactiviteiten van 
Wereld Dorpen voor Kinderen door te laten gaan. 

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve wordt gevormd om: 

 de voortgang van het werk (kernactiviteiten) van Wereld Dorpen voor Kinderen te kunnen 
waarborgen; 

 zich onverwacht voordoende mogelijkheden en kansen te kunnen financieren, en 
 eventuele tegenvallers zoals onvoorziene uitgaven of onverwacht inkomensverlies te kunnen 

opvangen. 

De continuïteitsreserve voor Wereld Dorpen voor Kinderen is vastgesteld op € 337.686: dit komt overeen 
met de kosten voor Administratie en beheer en Eigen fondsenwerving gedurende twaalf maanden. 

Eind 2019 is een bestemmingsreserve aangehouden van € 39.695 voor het recent geopende Meisjesdorp 
in Tanzania.  
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5.3 RISICOMANAGEMENT 

Wereld Dorpen voor Kinderen is een relatief kleine organisatie in een sterk concurrerende markt. Dit brengt 
een de volgende risico’s met zich mee. 

Financieel 

Het belangrijkste risico voor Wereld Dorpen voor Kinderen vormt het teruglopen van de inkomsten. 
Donaties van particulieren zijn onze belangrijkste inkomstenbron. Het aantal donateurs loopt echter terug 
en de gemiddelde leeftijd ligt erg hoog. Donaties worden vooral geworven via het direct mail programma: 
een kanaal dat jongere donateurs minder aanspreekt, maar nog steeds een van de meest effectieve 
fondsenwervingsmethoden. Het huidige bestand van Wereld Dorpen voor Kinderen bestaand vooral uit 
donateurs met een hoge leeftijd. 

Bovendien verandert het geefgedrag van donateurs: men geeft liever incidenteel, op een zelf gekozen 
moment. Steeds minder donateurs willen een structurele verbinding aangaan met een organisatie. En 
jongere donateurs tonen hun betrokkenheid bij voorkeur door zelf actief bezig te zijn. 

Wereld Dorpen voor Kinderen gaat inzetten op diversificatie van de wervingsmethoden en kanalen en meer 
campagne-matig werken. Door andere methoden en kanalen te gebruiken kan een andere groep donateurs 
worden aangesproken. Dit vraagt wel nieuwe kennis en vaardigheden van de medewerkers. Via training 
van medewerkers en uitbesteding van werk kan dit worden opgevangen. 

Daarnaast zal worden geïnvesteerd in het werven van nieuwe donateurs voor het direct mail programma 
om dit kanaal zo lang mogelijk effectief te kunnen blijven inzetten. Op deze manier kunnen tegenvallende 
inkomsten via het ene kanaal worden opgevangen door te investeren in een ander kanaal. 

Ook zal de economische crisis die hoogst waarschijnlijk gaat volgen op de wereldwijde uitbraak van het 
corona-virus, een risico voor de inkomsten van Wereld Dorpen voor Kinderen vormen. 

Tot slot wordt gewerkt aan een strategisch meerjarenplan 2021 – 2025. 

Naamsbekendheid en reputatie 

Een ander belangrijk risico is reputatieschade. Op internet blijven negatieve publicaties uit het verleden 
lange tijd prominent aanwezig. Door negatief nieuws daalt het vertrouwen in de organisatie en zijn 
donateurs minder bereid Wereld Dorpen voor Kinderen te steunen. 

Wereld Dorpen voor Kinderen probeert dit risico te beperken door een klachtenprocedure op te stellen en 
eventuele klachten zorgvuldig af te handelen, e-mails en brieven snel te beantwoorden en telefonisch goed 
bereikbaar te zijn. 

Ook een cbf-erkenning kan bijdragen aan het vertrouwen van donateurs. Wereld Dorpen voor Kinderen 
onderzoekt dit. 

De naamsbekendheid van Wereld Dorpen voor Kinderen is laag. Wij hebben niet de financiële ruimte om 
grote landelijke campagnes op radio en televisie te doen. Een goede en transparante communicatie via de 
website en social media kanalen is voorlopig de manier om dit risico op te vangen. 

Operationeel 

De interne organisatie van Wereld Dorpen voor Kinderen is klein. Dit maakt de organisatie flexibel, maar 
ook uiterst kwetsbaar. Met een (te) klein team is het moeilijk de (grote) ambities te realiseren. Bovendien is 
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het bij uitval van een medewerker moeilijk het werk op te vangen. De belangrijkste werkprocessen worden 
daarom vastgelegd in procedures. 

Ook de continuïteit van het team vormt een aandachtspunt. Het is moeilijk medewerkers met de juiste 
deskundigheid op het gebied van met name fondsenwerving te vinden en te binden. Daarom worden op 
dit moment een aantal werkzaamheden uitbesteed. 

Het risico van fraude wordt beperkt door het toepassen van het vierogen-principe. 

5.4 BELEGGINGEN 

Wereld Dorpen voor Kinderen belegt niet in aandelen of obligaties. 

6 ONZE ORGANISATIE 

6.1 ALGEMEEN 

Wereld Dorpen voor Kinderen is een stichting en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 
Amsterdam (RSIN 8001.44.624, KvK nummer 41225417) als Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen 
(opgericht op 3 oktober 1990). Sinds 1 februari 2018 heeft Wereld Dorpen voor Kinderen een kantoor in 
Amsterdam aan het WG-plein 332 (1054 SG). 

Statutaire doelstellingen 

De statutaire doelstelling van Wereld Dorpen voor Kinderen zijn: 

 Een hulporganisatie zijn voor kinderen over de gehele wereld die buiten hun schuld het slachtoffer zijn 
van omstandigheden – zowel denkbaar als ondenkbaar – welke verregaande invloed hebben op hun 
opvoeding en leefomgeving; 

 Met name biedt Wereld Dorpen voor Kinderen hulp aan kinderen die hun ouders of voogden hebben 
verloren en aan wie medische hulp verleend dient te worden, alsmede voedsel, huisvesting en zorg in 
het algemeen; 

 In al deze situaties biedt Wereld Dorpen voor Kinderen hulp, inclusief onderwijs en scholing, opdat de 
kinderen gesteund worden op hun weg naar een behoorlijke toekomst; 

 Tevens steunt Wereld Dorpen voor Kinderen ziekenhuizen die kosteloze medische zorg geven aan 
noodlijdende kinderen en volwassenen, tehuizen die onderdak bieden aan daklozen en 
onderwijstraining; 

Wereld Dorpen voor Kinderen geeft voorlichting en informatie over de situatie van kinderen en volwassenen 
die in extreme armoede leven. 
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Organogram 

  

ORGANOGRAM 
WERELD DORPEN VOOR KINDEREN 

Per 31 december 2019 
  

  
 

BESTUUR 
  

      

   
DIRECTEUR   

      

      

 
ADMINISTRATIE EN DONATEURSRELATIES 

   
FONDSENWERVING EN COMMUNICATIE 

 

6.2 BESTUUR EN DIRECTIE 

Het bestuur van Wereld Dorpen voor Kinderen bepaalt het beleid, neemt alle strategische beslissingen, stelt 
de financiële richtlijnen vast en draagt de eindverantwoordelijkheid. De dagelijkse leiding van de organisatie 
is overgedragen aan de directeur. Het bestuur houdt toezicht op de directeur. 

In 2019 heef het bestuur het jaarverslag 2018 met daarin de jaarrekening vastgesteld en het jaarplan 2019 
uitgevoerd. Gedurende het jaar zijn er vier bestuursvergaderingen geweest. Tussentijds heeft de directeur 
het bestuur op de hoogte gehouden van de voortgang en ontwikkelingen. 

Geen van de bestuursleden, noch enig ander natuurlijk of een rechtspersoon kan beschikken over het 
vermogen van Wereld Dorpen voor Kinderen als ware het zijn eigen vermogen. 

Statutair is vastgelegd dat het bestuur uit minimaal drie bestuursleden bestaat. Bestuursleden worden 
aangesteld voor vier jaar en zijn onbeperkt benoembaar. 

In 2019 is het bestuur uitgebreid met een bestuurslid. Er is een profiel voor deze functie opgesteld. Twee 
van huidige bestuursleden, waaronder de voorzitter, en de directeur hebben gesprekken gevoerd met het 
kandidaat-bestuurslid. Met ingang van 1 oktober 2019 is Frida Steenblik benoemd tot Algemeen bestuurslid 
van Wereld Dorpen voor Kinderen. 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
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Het bestuur van Wereld Dorpen voor Kinderen bestaat uit: 

Naam Functie In functie sinds Einde huidige termijn 

D.L. Cho (Zuster Maria) Voorzitter 22-8-2016 21-8-2020 

E.G. Belarmino (Zuster Elena) Secretaris/Penningmeester 27-10-1998 26-10-2022 

T.P. Schwartz Algemeen Bestuurslid 22-8-2016 21-8-2020 

F.A. Steenblik Algemeen bestuurslid 1-10-2019 30-9-2023 

 

De bestuursleden vervulden eind 2019 de volgende functies: 

Zuster Maria (D.L.) Cho 
 Hoofdfunctie: 
 Superior General Sisters of Mary, Filipijnen 
 Nevenfuncties: 
 Bestuurslid Asian Relief (USA) 
 Bestuurslid World Villages for Children (UK) 
 Bestuurslid Operation Terre des Enfants (België) 
 Bestuurslid Villages du Monde pour Enfants (Frankrijk) 

Zuster Elena Belarmino 
 Hoofdfunctie: 
 General Councilor Sisters of Mary, Filipijnen 
 Nevenfuncties: 
 Bestuurslid Asian Relief (USA) 
 Bestuurslid World Villages for Children (UK) 
 Bestuurslid Operations Terre des Enfants (België) 
 Bestuurslid Villages du Monde pour Enfants (Frankrijk) 

Tim Schwartz 
 Hoofdfunctie:  
 Partner bij Bregman, Berbert, Schwartz & Gilday, LLC, USA 
 Nevenfuncties: 
 President Villages du Monde pour Enfants, (Frankrijk) 

Frida Steenblik 
 Hoofdfunctie:  
 Voorzitter van het College van Bestuur De Nieuwe Veste, Coevorden 
 Nevenfuncties: 
 Lid algemene vergadering Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe 
 Lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Noordoost Overijssel 

De directeur geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie. De directeur doet voorstellen aan het bestuur 
waarna het bestuur goedkeuring verleent. De directeur rapporteert schriftelijk en mondeling over de 
inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting, het jaarverslag en jaarrekening en de lopende 
activiteiten. 



WERELD DORPEN VOOR KINDEREN, AMSTERDAM  
 

 -  16  -  

Toos van Oers is per 1 september 2019 benoemd tot directeur van Wereld Dorpen voor Kinderen en als 
zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij is op 18 juli 2016 in dienst getreden bij Wereld 
Dorpen voor Kinderen (toen als Hoofd Operations) en heeft een contract voor onbepaalde tijd. 

Directiebeloning 

 Naam C.C.C.M. van Oers 
 Functie Directeur 

Dienstverband 
 Aard Onbepaald 
 Uren 40 
 Parttime percentage 100 
 Periode 1 januari – 31 december 

Bezoldiging   
Jaarinkomen   
 Brutoloon/salaris € 58.242 
 Vakantiegeld € 4.659 
 Eindejaarsuitkering 13e/14e maand - 
 Variabel jaarinkomen - 
Totaal SV lasten (wg del) € 10.688 
Onbelaste vergoedingen (reiskosten woon-werk) € 6.284 
Pensioenlasten (wg deel) - 
Overige beloningen op termijn - 
Uitkeringen beëindiging dienstverband - 
Bezoldiging 2019 op basis van 1,00 fte € 79.837 

 

6.3 PERSONEEL 

Op 31 december 2019 had Wereld Dorpen voor Kinderen twee medewerkers in dienst: gemiddeld waren er 
2,4 werknemers in dienst (omgerekend naar fte, in 2018 gemiddeld 2,6 fte). In 2019 zijn drie nieuwe 
medewerkers in dienst gekomen en drie medewerkers zijn uit dienst gegaan. 

Wereld Dorpen voor Kinderen heeft een 40-urige werkweek. 

Het ziekteverzuim bedroeg in 2019 0,8%. 

6.4 BEVEILIGING VAN INFORMATIE 

Wereld Dorpen voor Kinderen heeft het beheer van het interne IT-netwerk uitbesteed aan een externe 
leverancier, ConstantIT. Met deze leverancier is een overeenkomst voor ondersteuning en advies afgesloten. 

Eind 2019 is Wereld Dorpen voor Kinderen overgestapt naar een andere leverancier van het crm-systeem, 
Eudonet Stb. Met Eudonet Stb is een overeenkomst voor drie jaar afgesloten. De overeenkomst met de 
oude leverancier, Mindwize, liep tot 31 december 2019. 

6.5 WERELD DORPEN VOOR KINDEREN IN EUROPA 

Wereld Dorpen voor Kinderen werkt samen met de Zuster van Maria in de uitvoering van de projecten en 
programma’s. De Zusters van Maria zijn in 1964 opgericht door de eerwaarde pater Aloysius Schwartz 
(Father Al). Voor meer informatie over de Zusters van Maria zie bijlage 1. 

Wereldwijd zijn er meer kantoren die samenwerken met en fondsen werven voor de projecten en 
programma’s van de Zusters van Maria: 



WERELD DORPEN VOOR KINDEREN, AMSTERDAM  
 

 -  17  -  

 World Villages for Children UK – Verenigd Koninkrijk 
 Villages du Monde pour Enfants – Frankrijk 
 Operation Terre des Enfants/Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen – België 
 World Villages for Children USA (Asian Relief) – Verenigde Staten 
 Förderkreis für »Die Schwestern Maria« - Duitsland 
 Weltkinderdörfer der »Schwestern Maria« - Zwitserland 
 "Die Schwestern Maria" Hilfswerk für Kinder aus den Elendsvierteln – Oostenrijk 

Vrijwel wekelijks worden skype meetings georganiseerd voor om kennis en ervaringen over te dragen met 
betrekking tot de projecten en programma’s en fondsenwervende activiteiten. 

7 TOEKOMST VAN WERELDDORPEN VOOR KINDEREN 

In de landen waar de Zusters van Maria actief zijn en Wereld Dorpen voor Kinderen zijn gevestigd gaat 
het merendeel van de kinderen die opgroeien in extreem arme omstandigheden, na de basisschool niet 
naar het voortgezet onderwijs. In de Wereld Dorpen voor Kinderen krijgen jaarlijks meer dan 20.000 
kinderen een veilig onderdak, gezond eten, liefdevolle zorg en goed onderwijs. Daarnaast kunnen ze een 
beroepsopleiding volgen. 

Wereld Dorpen voor Kinderen wil een bijdrage blijven leveren aan het uitroeien van (kinder)armoede en 
financiële steun blijven geven aan de Zusters van Maria. 

Voor de komende jaren wordt dan ook het realiseren van groei in alle opzichten als belangrijkste doel 
gesteld: 

 Verhogen van de inkomsten van ongeveer 1 miljoen (2020) naar 2 miljoen (2025) door: 
o Behoud en binding van bestaande donateurs 
o Verhogen van de inkomsten van major donors, fondsen en bedrijven 
o Organiseren van acties en events 
o Opzetten van een scholenprogramma 

 Verhogen van de naamsbekendheid, zichtbaarheid en vindbaarheid (online) 
 Professionaliseren van de interne organisatie. 

In 2020 zal hiervoor een strategisch meerjarenbeleidsplan 2021 – 2025 met bijbehorende begroting 
worden opgesteld. 
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JAARREKENING 

8 JAARREKENING 2019 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019  
(na voorstel resultaatverdeling) 

  31-12-2019   31-12-2018  

 
€ € € € 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 
    

Materiele vaste activa   2.641    5.845  
     
VLOTTENDE ACTIVA 

    
Vorderingen en overlopende activa   84.507    139.236  
     
Liquide middelen   447.488    336.792  
 
       
   534.636    481.873  
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  31-12-2019   31-12-2018  

 
€ € € € 

PASSIVA 

RESERVES EN FONDSEN 
    

Continuïteitsreserve  337.868   176.735   
Bestemmingsreserve Tanzania 42.899   - 
Bestemmingsreserve financiering vaste activa  2.641   5.845   

   383.226    182.580  
     
KORTLOPENDE SCHULDEN 

  151.410    299.293  
 
       
   534.636    481.873  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019  

 
 

 2019  
Begroting 

    2019     2018  

 

 € € € 

Baten    
Baten van particulieren  1.138.685   1.122.000   1.320.711  
Baten van bedrijven  1.981   -   4.490  
Baten van andere organisaties zonder winststreven  14.406   -   13.185  

  1.155.072   1.122.000   1.338.386  

Lasten    
Besteed aan doelstelling: Ondersteuning van de Zusters 
van Maria  300.000   144.000   350.000  
Besteed aan doelstelling : Verstrekken van informatie met 
als doel bewustwording van het publiek  316.740   674.000   535.434  
Wervingskosten  209.104   220.000   244.923  
Kosten beheer en administratie  128.582   84.000   91.871  

Som van de lasten  954.426   1.122.000   1.222.228  

Saldo voor financiële baten en lasten  200.646   -   116.158  

Saldo financiële baten en lasten  -   -   -12.517  

Saldo van baten en lasten  200.646   -   103.641  

 
RESULTAATBESTEMMING 
 
  2019   2018  

 € € 
Bestemming saldo van baten en lasten 
Toegevoegd aan continuïteitsreserve   160.951   103.641  
Toegevoegd aan bestemmingsreserve Tanzania   39.695  - 
Totaal   200.646   103.641  
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Informatie over de rechtspersoon   

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister  
Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is feitelijk en statutair gevestigd op WG-Plein 332, 1054 SG te 
Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41225417. 

Algemene toelichting   

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon  
Wereld Dorpen voor Kinderen is een charitatieve instelling die fondsen werft bij de Nederlandse bevolking 
voor liefdadigheidsprogramma’s van de Zusters van Maria op de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië en 
Honduras. Hiernaast verstrekt Wereld Dorpen voor Kinderen informatie met als doel bewustwording bij het 
publiek over de toestand van kinderen en volwassenen die in armoede leven. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving   

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld  
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 voor de Jaarverslaggeving van 
fondsenwervende instellingen (zoals uitgebracht door de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving). 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Grondslagen   

Materiële vaste activa  
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk 
maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de 
activa waarop de subsidies betrekking hebben. 

Vorderingen  
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen 
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde 
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde 
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste 
van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
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Eigen vermogen 
Reserves 
Wereld Dorpen voor Kinderen merkt giften als bestemmingsfondsen aan wanneer deze worden ontvangen 
onder bepaalde voorwaarden die de besteding van de gedoneerde gelden beperken.  
In overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving van fondsenwervende instellingen worden 
de reserves als volgt gesplitst: 

- Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve heeft betrekking op een tweetal componenten: 1) korte termijn risico’s en 2) 
fondsenwervingsrisico’s. Voor de berekening van de reserve voor risico’s op korte termijn is uitgegaan van 
6 maanden aan “Administratiekosten”. Voor de berekening van de reserve voor het risico van 
fondsenwerving, betrekking hebbende op het voldoen van de Stichting aan haar toekomstige 
fondsenwervende activiteiten, is voorheen uitgegaan van 6 maanden aan kosten voor “Eigen 
fondsenwerving”. Per bestuursbesluit is vastgelegd deze termijn met ingang van 2019 te verhogen naar 12 
maanden. De berekening van de continuïteitsreserve en de methodiek is consistent met voorgaand jaar. 

- Bestemmingsreserve financiering activa 
Dit betreft vermogen dat is geïnvesteerd in vaste activa die Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen voor 
de eigen bedrijfsuitoefening aanwendt. 

- Bestemmingsreserve Tanzania 
Dit betreft vermogen dat gereserveerd is voor het Werelddorp in Tanzania. Het Werelddorp in Tanzania 
wordt op dit moment uitgebreid met een nieuw gebouw en daarvoor zijn extra fondsen nodig. 

- Overige reserve 
Deze bedragen zijn vrij aan te wenden door Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen voor de eigen 
bedrijfsuitoefening. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat  
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

VASTE ACTIVA 

  2019   2018  
 € € 

Materiële vaste activa 
 
Inventarissen  2.641   5.845  
 
Materiële vaste activa 
 
 Inventarissen 

 € 

Stand per 1 januari 2019 
 

Aanschafwaarde   23.939  
Cumulatieve afschrijvingen   -18.094  
Boekwaarde per 1 januari 2019  5.845  

Mutaties  
 

Investeringen   1.762  
Afschrijvingen   -4.966  
Saldo mutaties   -3.204  

Stand per 31 december 2019 
 

Aanschafwaarde   25.701  
Cumulatieve afschrijvingen   -23.060  

Boekwaarde per 31 december 2019  2.641  
 
  



WERELD DORPEN VOOR KINDEREN, AMSTERDAM  
 

 -  24  -  

VLOTTENDE ACTIVA 

  2019   2018  
 € € 

Vorderingen en overlopende activa 
 
Overige vorderingen en overlopende activa  84.507   139.236  
 
Informatieverschaffing over vorderingen  
vooruitbetaalde mailingskosten betreft artikelen ten behoeve van het versturen van mailings. Voorheen 
was deze ondergebracht onder voorraden. Gezien de aard van deze artikelen is besloten deze te 
beschouwen al vooruitbetaalde kosten en naar overige vorderingen te verplaatsen. 

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 
 
Waarborgsom  8.037   8.037  
Erfenissen en te vorderen legaten  50.953   87.077  
Vooruitbetaald huisvestingskosten  2.801   2.730  
Overige vooruitbetaalde kosten  9.598   4.516  
Vooruitbetaalde mailingkosten  13.118   36.876  

  84.507   139.236  
 
Liquide middelen 
 
Kas  773   258  
ABN AMRO  446.715   336.534  

  447.488   336.792  
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  2019   2018  
 € € 

CONTINUITEITSRESERVE 
 
Stand per 1 januari  176.735   73.094  
Resultaatverdeling  160.951   103.641  

Stand per 31 december  337.686   176.735  
 
BESTEMMINGSRESERVE TANZANIA 
 
Stand per 1 januari  -   -  
Resultaatverdeling  39.695   -  
Overboeking van andere reserves  3.204   -  

Stand per 31 december  42.899   -  
 
BESTEMMINGSRESERVE FINANCIERING VASTE ACTIVA 
 
Stand per 1 januari  5.845   8.013  
Overboeking naar andere reserves  -3.204   -2.168  

Stand per 31 december  2.641   5.845  
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  2019   2018  
 € € 

Kortlopende schulden 
 
Schulden aan leveranciers en handelskredieten  7.459   4.809  
Schulden aan gelieerde instellingen  107.021   266.052  
Belastingen en premies sociale verzekeringen  3.537   -  
Overige schulden en overlopende passiva  33.393   28.432  

  151.410   299.293  
 
Informatieverschaffing over kortlopende schulden  
De schuld aan Asian Relief betreft een bedrag van $120.000, te betalen voor eind 2020. Dit bedrag is 
overeenkomen door bestuur met Asian Relief en betreft de vergoeding gemaakt kosten. 

 
SCHULDEN AAN LEVERANCIERS EN HANDELSKREDIETEN 
 
Crediteuren  7.459   4.809  
 
SCHULDEN AAN GELIEERDE INSTELLINGEN 
 
Schuld aan Villages du Monde pour Enfants (Frankrijk)  -   46.806  
Schuld aan Asian Relief (United States)  107.021   219.246  

  107.021   266.052  
 
Schuld aan Villages du Monde pour Enfants (Frankrijk) 
 

Stand per 1 januari 
  

Saldo hoofdsom  46.806   46.806  

Saldo per 1 januari  46.806   46.806  

Mutaties 
  

Aflossing in boekjaar  -46.806   -  

Stand per 31 december 
  

Saldo hoofdsom  -   46.806  

Saldo per 31 december  -   46.806  
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Schuld aan Asian Relief (United States) 
 
  2019   2018  

 € € 

Stand per 1 januari 
  

Saldo hoofdsom  219.246   149.109  

Saldo per 1 januari  219.246   149.109  

Mutaties 
  

Verstrekking in boekjaar  20.316   70.137  
Aflossing in boekjaar  -132.541   -  

Saldo mutaties  -112.225   70.137  

Stand per 31 december 
  

Saldo hoofdsom  107.021   219.246  

Saldo per 31 december  107.021   219.246  
 
BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 
 
Loonheffing  3.537   -  
 
OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 
 
Vakantiegeld  8.097   3.917  
Overlopende passiva   25.296   24.515  

  33.393   28.432  
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN 

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen  
In november 2017 is een huurovereenkomst ondertekend voor het pand aan het WG-Plein Unit 332: deze 
huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 5 jaar vanaf 1 februari 2018. Hiervoor is een 
waarborgsom van € 8.036,85 betaald. De aanvangshuurprijs voor dit pand bedraagt € 22.720,00 per jaar. 
De huurprijs wordt jaarlijks per januari aangepast. Daarnaast is 12% van de kale geïndexeerde huurprijs 
verschuldigd wegens BTW-derving. De totale resterende huurverplichting tot einde contract is € 82.032 
(plus indexering). 

Er is een leasecontract bij PCI Nederland afgesloten voor een printer/kopieermachine. Deze heeft een 
looptijd van 60 maanden met ingangsdatum 5 maart 2018. 

In september 2019 is gestart met een nieuw crm-systeem (Stb). De overeenkomst is voor drie jaar; prijs op 
jaarbasis is € 13.402. Op 1 januari 2020 resterend: € 35.739 (bedrag incl. BTW).  

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

De coronacrisis zal zonder enige twijfel ook invloed hebben op de activiteiten van Stichting Wereld Dorpen 
voor Kinderen. In de landen waar wij programma’s ondersteunen zijn vergaande maatregelen van kracht 
(lock down). De Werelddorpen zijn zo veel mogelijk afgesloten van de buitenwereld om de kinderen te 
beschermen. Leraren kunnen niet naar de Werelddorpen komen om les te geven: salarissen moeten wel 
(deels) worden doorbetaald. Hetzelfde geldt voor de overige personeelsleden. Daarnaast worden diverse 
goederen zoals voedsel en schoolspullen duurder en schaarser. 

In april en mei zijn minder fondsenwervende activiteiten (mailings) uitgevoerd dan gepland, met als gevolg 
minder inkomsten. Dit verlies kan maar gedeeltelijk worden goedgemaakt door meer inkomsten dan 
begroot uit de overige mailings en inkomsten uit nalatenschappen. In de eerste vijf maanden van 2020 
heeft Wereld Dorpen voor Kinderen 17% minder inkomsten gehad dan in 2019. Als later dit jaar nog een 
economische crisis ontstaat in Nederland kan dit grotere gevolgen hebben voor de inkomsten uit 
fondsenwervende activiteiten. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

  2019  
Begroting 
2019   2018  

 
€ € € 

BATEN VAN PARTICULIEREN 
Donaties particulieren  1.015.681   1.122.000   1.202.457  
Nalatenschappen  123.004   -   118.254  
  1.138.685   1.122.000   1.320.711  
 
BATEN VAN BEDRIJVEN 
Donaties van bedrijven  1.981   -   4.490  
 
BATEN VAN ANDERE ORGANISATIES ZONDER WINSTSTREVEN 
Donaties van andere fondsenwervende instellingen  12.465   -   11.710  
Donaties van kerken  1.941   -   1.475  
  14.406   -   13.185  
 
Informatieverschaffing over lasten  
De lasten hebben betrekking op de bestedingen aan de doelstelling, lasten fondsenwerving en algemene 
kosten. De uitgaven die door de Stichting worden gedaan zijn ten behoeve van de hiervoor genoemde 
activiteiten.  

De uitgaven bestaan uit directe lasten als ‘direct mailing’ en uit indirecte lasten die toe te rekenen zijn aan 
‘direct mailing’ en telefooncampagnes. ‘Direct mailing’ van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen hebben 
twee verschillende doelen: 
- Het verstrekken van informatie met als doel bewustwording bij het publiek over de 
sociaal-economische positie van armen, gehandicapten, zieken en dakloze mensen op de Filipijnen, Mexico, 
Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania. Bovendien informeren zij het publiek over de mogelijkheden 
om zelf de kinderen te helpen, zoals door middel van het schrijven van brieven aan de kinderen, het 
terugzenden van kaarten en cadeau-labels aan de kinderen en door te bidden voor de kinderen. 
- Om fondsen te werven om de doelstelling van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen uit te voeren 
en om de overheadkosten te dekken. 

Voor het verstrekken van het nodige inzicht in de samenstelling van de lasten vindt een toerekening van 
de lasten plaats over de hiervoor genoemde activiteiten. De toerekening vindt plaats door te bepalen welk 
percentage is toe te rekenen aan de lasten die betrekking hebben op de besteding aan de doelstelling en 
welk percentage is toe te rekenen aan fondsenwerving en algemene kosten. Deze percentages zijn 
vastgesteld door de componenten van iedere ‘direct mailing’ actie te analyseren. 

De kosten voor fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de opbrengsten van de fondsenwerving 
is voor 2019 18,1%, budget 2019 19,6 % en 2018 18,3%. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
Verdeling lasten naar bestemming  
(in euro’s) 
 
 

 Besteed aan doelstellingen Wervings- 
kosten 

Kosten beheer 
en 

administratie 

Totaal 
realisatie 

2019 

Budget 2019 Totaal 
realisatie 

2018 
 Zusters van 

Maria 
Informatie en 

bewustwording 
     

        
Verstrekte (project)subsidies en 
(project)bijdragen 

300.000 - - - 300.000 144.000 350.000 

Afdrachten aan verbonden 
(internationale) organisaties 

- - - - - - - 

Aankopen en verwervingen - 76.268 14.458 27.832 118.559 186.550 166.959 
Personeelskosten - 60.454 47.743 32.961 141.157 160.500 147.825 
Uitbesteed werk - 112.196 117.468 53.421 283.085 489.865 464.933 
Communicatiekosten - 25.692 - - 25.692 45.000 11.354 
Huisvestingskosten - 27.852 - 9.284 37.136 37.535 44.056 
Kantoor- en algemene kosten - 10.553 29.435 3.843 43.832 56.550 34.933 
Afschrijving - 3.724 - 1.241 4.966 2.000 2.168 
        
Totaal 300.000 316.741 209.104 128.584 954.428 1.122.000 1.222.228 
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  2019  
Begroting 

   2019  2018  
 
AANKOPEN EN VERWERVINGEN 
 
Consultancykosten  -   30.000   53.800  
Administratiekosten  26.616   31.050   82.612  
Accountantskosten  27.429   45.000   17.175  
Juridische kosten  9.888   10.000   11.640  
Computerkosten  15.253   36.000   -  
Kosten website  15.616   34.500   -  
Correctie vooruitbetaalde kosten mailing  23.758   -   -  
  118.560   186.550   165.227  
 
PERSONEEL 
 
Bruto salaris inclusief vakantiegeld  110.281   137.500   117.764  
Sociale lasten  19.426   20.500   20.522  
Overige personeelskosten  11.451   2.500   8.930  
Ingehuurd personeel  -   -   608  
  141.158   160.500   147.824  
 
UITBESTEED WERK 
 
Productiekosten mailings  223.361   400.365   402.086  
Incasseren donaties  32.940   -   -  
Kosten database donateurs  26.786   89.500   64.579  
  283.087   489.865   466.665  
    
HUISVESTINGSKOSTEN 
    
Betaalde huur  27.762   25.935   37.514  
Schoonmaakkosten  1.605   -   -  
Gas, water en elektra  6.828   8.600   6.542  
Overige huisvestingskosten  941   3.000   -  
  37.136   37.535   44.056  
 
KANTOORKOSTEN 
    
Kantoorbenodigdheden  9.757   23.750   5.473  
Telefoon- en faxkosten  1.752   -   -  
Drukwerk  535   -   -  
Vakliteratuur  543   3.500   -  
Kosten bestuur  844   2.500   5.932  
Bankkosten  29.786   25.000   21.802  
Verzekeringen  611   1.800   1.727  
  43.828   56.550   34.934  
 
Afschrijvingen materiële vaste activa 
    
Inventarissen  4.966   2.000   2.168  
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GOEDKEURING EN VASTSTELLING JAARREKENING 2019 

Hiermee verklaart het bestuur van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen dat de jaarrekening 2019 van 
de genoemde stichting is opgemaakt in overeenstemming met de ter zake vastgestelde richtlijnen. 

De jaarrekening is definitief vastgesteld op 2 september 2020. 

OVERIGE GEGEVENS 

Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming 

Artikel 3 lid 4 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, 
alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de 
stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken 
als ware het zijn eigen vermogen. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende bladzijde. 

Amsterdam, 2 september 2020 

Het bestuur: D.L. Cho

E.G. Belarmino 

T.P. Schwartz 

F.A. Steenblik 
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Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen 

WG-Plein Unit 332 

1054 SG  AMSTERDAM 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

Aan: de directie en Raad van Bestuur van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 (pagina 18-32) van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen te Amsterdam 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen per 31 december 2019 en van het 

resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende 

organisaties. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2019 met een balanstotaal van € 543.636; 

2. de staat van baten en lasten over 2019 met een resultaat van € 200.646 (overschot); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen zoals vereist in de Verordening inzake de 

Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 

Accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens; 

 bijlage 1 Zusters van Maria; 

 bijlage 2 Wereld Dorpen voor Kinderen in vogelvlucht; 

 bijlage 3 Over de projecten. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende 

organisaties’ vereist is. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden 

hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 

diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken 

op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of 

de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen 

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met 

een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet 

alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn 

materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 

de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel. 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring. 

 

Was getekend te Sliedrecht, 4 september 2020. 

 

WITh accountants B.V. 

Drs. J. Snoei RA 

 

 

 

Bijlage.  



ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019 van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen 

 

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. 

 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 

wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de directie en Raad van Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

 



WERELD DORPEN VOOR KINDEREN, AMSTERDAM 

- 36  -

BIJLAGE 1 

DE ZUSTERS VAN MARIA 

Preparing the youth for a brighter tomorrow 

De Zusters van Maria zijn een onafhankelijke Christelijke-humanitaire instelling voor armen in 
ontwikkelingslanden. De Zusters van Maria zijn in 1964 opgericht door de eerwaarde pater Aloysius 
Schwartz. In maart 2000 zijn de Zusters van Maria erkend door het Vaticaan. De Zusters van Maria zijn 
onafhankelijk en ontvangen geen financiële bijdrage van de (inter)nationale katholieke kerk. Zij zijn 
afhankelijk van de financiële steun van particuliere donateurs. Dit waarborgt hun onafhankelijkheid. 

Meer dan een halve eeuw werken de Zusters van Maria voor de armen uit de sloppenwijken van 
megasteden en verarmde plattelandsgebieden in de Filippijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en 
Tanzania. 

De Zusters van Maria ontfermen zich over extreem arme, verlaten of verweesde kinderen. Deze kinderen 
krijgen in Jongens- en Meisjesdorpen een veilig onderdak, goede voeding, liefdevolle zorg en kunnen een 
volledig erkend onderwijsprogramma volgen. Ook krijgen zij een beroepsopleiding waardoor zij na hun 
afstuderen een goed betaalde baan kunnen vinden. 

Sinds 2011 staat zuster Maria Cho aan het hoofd van de congregatie. Zij volgde zuster Michaela Kim op, 
die in 1992 door Vader Aloysius Schwartz als zijn opvolgster was benoemd. 

Zuster Michaela Kim 

1941 - 2019 

Zuster Michaela was Moeder-Overste van de Zusters van Maria en de opvolgster van onze oprichter, 
de Eerbiedwaardige Vader Aloysius Schwartz. 

Onder haar leiding werden de Werelddorpen die Vader Al stichtte in Zuid-Korea, de Filippijnen en 
Mexico, uitgebreid tot in Guatemala, Brazilië en Honduras. Duizenden kinderen wereldwijd konden op 
die manier aan de armoede ontsnappen. 

Haar nederigheid, haar grenzeloze overgave en haar moed hebben zoveel harten geraakt en hebben 
het leven van deze kinderen en hun families een nieuwe wending gegeven. 

Zij was voor ons allen een inspiratiebron, een voorbeeld, een moeder. Haar totale overgave aan de 
kinderen was het doel van haar leven. 
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BIJLAGE 2 

WERELD DORPEN VOOR KINDEREN IN VOGELVLUCHT 

FILIPPIJNEN 
opgericht in 

1985 

MEXICO 
opgericht in 

1991 

GUATEMALA 
opgericht in 

1997 

BRAZILIE 
opgericht in 

2002 

HONDURAS 
opgericht in 

2012 

TANZANIA 
opgericht in 

2019 
2 Meisjesdorpen 
2 Jongensdorpen 

2 medische klinieken 

1 Meisjesdorp 
1 Jongensdorp 

1 kinderdagverblijf 

1 Meisjesdorp 
1 Jongensdorp 

1 kinderdagverblijf 
1 medische kliniek 

1 Meisjesdorp 
1 kinderdagverblijf 

1 basisschool 
1 medische kliniek 

1 Meisjesdorp 
1 Jongensdorp 

1 Meisjesdorp 
1 trainingscentrum 
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BIJLAGE 3 

OVER DE PROJECTEN 

FILIPIJNEN 

De projecten in de Filippijnen zijn in 1985 van start gegaan met de bouw 
van een Meisjesdorp en een Jongensdorp in Manila, de hoofdstad. Later 
zijn deze Werelddorpen verplaatst naar andere locaties in Cavite: het 
Meisjesdorp in Biga en het Jongensdorp in Adlas. 

In 1990 zijn projecten uitgebreid met Werelddorpen in Cebu: het 
meisjesdorp in Talisay en het Jongensdorp in Minglanilla. Nu woont meer 
dan 50% van al onze leerlingen in een van de vier Werelddorpen in de 
Filippijnen. 

De Jongens- en Meisjesdorpen in Cavite en Cebu geven onderdak, 
onderwijs en een beroepsopleiding aan jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 

In Biga en Minglanilla zijn klinieken waar zieke leerlingen worden verzorgd en meer dan 250 bewoners uit 
de arme, omringende wijken medische zorg hebben gekregen. 

Leerlingen 
Onderwijzend 

personeel 
Overig personeel Zusters 

BIGA 3.522 79 72 41 

ADLAS 2.354 70 63 25 

TALISAY 3.622 81 57 34 

MINGLANILLA 2.444 62 47 16 

In 2019 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

BIGA 
In het Meisjesdorp zijn de toilet en doucheruimtes gerenoveerd. Er zijn een laboratorium en 
sportruimte in gericht. De 20.000 liter watertanks zijn vervangen. De renovatie van de keuken in 
een van de gebouwen is in gang gezet en zal in januari 2020 worden afgerond. 

ADLAS 
Ook in dit Jongensdorp zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Er zijn computers aangeschaft 
voor de onderbouw-leerlingen, ovens voor de kooklessen en gereedschappen voor de 
autowerkplaats. De schoolbus heeft groot onderhoud gehad. 

TALISAY 
De renovaties zijn afgerond, reparaties zijn uitgevoerd. Er zijn computers en naaimachines 
aangeschaft voor de lessen. 

MINGLANILLA 
Op de 7de verdieping van het gebouw is een dak aangebracht. Er zijn computers, een printer en 
een naaimachine gekocht. 
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MEXICO 

De projecten in Mexico zijn in 1991 begonnen met een 
Meisjesdorp in Chalco. Nu zijn er twee Werelddorpen en een 
kinderdagverblijf. 

De beroepsopleidingen in de Werelddorpen in Mexico zijn 
vooral gericht op informatica, boekhouding, koksopleiding en 
mechanica. 

Eten voor meer dan 5.000 opgroeiende kinderen is een van 
de grootste kostenposten. Om deze onkosten enigszins te beperken hebben de Werelddorpen in Mexico 
geïnvesteerd in de aanleg van groentekassen en een visvijver. De kinderen leren ook om zelf groenten te 
telen. 

De Jongens- en Meisjesdorpen in Chalco en Guadalajara geven onderdak, onderwijs en een 
beroepsopleiding aan jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. In Chalco is ook een 
kinderdagverblijf voor meer dan 100 kleuters. 

Leerlingen 
Onderwijzend 

personeel 
Overig personeel Zusters 

CHALCO 3.007 110 76 46 

GUADALAJARA 1.897 90 35 17 

In 2019 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

CHALCO 
In het Meisjesdorp zijn reparaties en versterkingen uitgevoerd aan gebouwen die bij de aardbeving 
van 2017 beschadigd zijn geraakt. De gymzaal, trappen, badkamers, keukens en het meubilair 
hebben een onderhoudsbeurt gekregen.  

GUADALAJARA 
In het Jongensdorp zijn twee gebouwen opnieuw geverfd. Voor de opleiding tot boekhouder is 
een nieuwe computer met bijbehorende software aangeschaft. 
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GUATEMALA 

De programma’s van Wereld Dorpen voor Kinderen in Guatemala zijn in 
1997 gestart met de bouw van het Meisjesdorp. Nu zijn er twee 
Werelddorpen, een kinderdagverblijf en een centrum voor medische en 
tandheelkundige zorg. 

De beroepsopleidingen zijn vooral gericht op secretariaat, boekhouding, 
financiën en informatica. 

De Jongens- en Meisjesdorpen in resp. Zona 6 en Zona 13 geven onderdak, 
onderwijs en een beroepsopleiding aan jongens en meisjes in de leeftijd 

van 12 tot 18 jaar. Ook zijn er een kliniek waar dagelijks meer dan 100 mensen medische zorg kregen en 
een kinderdagverblijf voor 120 kleuters. 

Leerlingen 
Onderwijzend 

personeel 
Overig personeel Zusters 

ZONA 13 - 
meisjes 

867 39 37 17 

ZONA 6 - 
jongens 

1.139 32 35 13 

In 2019 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

ZONA 13 
Voor het Meisjesdorp zijn wasmachines aangeschaft. Voor het naaiatelier zijn naaimachines en 
strijkijzers aangeschaft. Verder is er onderhoud uitgevoerd. 

ZONA 6 
In het Jongensdorp zijn reparaties uitgevoerd aan de toilet- en doucheruimtes en deuren. Ook is 
er een vriesruimte gekomen. Tot grote vreugde van de jongens heeft het kunststof voetbalveld 
een nieuwe toplaag gekregen 
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BRAZILIE 

De activiteiten van Wereld Dorpen voor Kinderen in Brazilië zijn in 
2002 van start gegaan. Nu zijn er een Meisjesdorp, een basisschool, 
twee kinderdagverblijven en een kliniek. 

De beroepsopleidingen die in het Meisjesdorp in Brazilië worden 
aangeboden, richten zich vooral op de medische sector met 
opleidingen tot verpleegster, tandartsassistente en diëtiste. Ook 
krijgen de kinderen les in informatica, administratie en secretariaat. 

Het Meisjesdorp in Brasilia geeft onderdak, onderwijs en een 
beroepsopleiding aan meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Op 
basisschool in Sao Bernardo kregen 262 kinderen les. Op twee 

kinderdagverblijven werden in totaal 239 kinderen opgevangen. In de kliniek kregen dagelijks 30 patienten 
medische zorg. 

Leerlingen 
Onderwijzend 

personeel 
Overig personeel Zusters 

BRASILIA 767 33 16 13 

In 2018 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

BRASILIA 
In het Meisjesdorp is de bibliotheek herinricht, zodat er meer leerlingen een plaatsje kunnen 
vinden. 
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HONDURAS 

Het Meisjesdorp in Honduras is in 2011 geopend. Sinds 2017 is er 
ook een Jongensdorp. De Werelddorpen in Honduras geven 
onderdak en onderwijs aan 7,5% van onze leerlingen wereldwijd. 

De beroepsopleidingen die in het Jongensdorp worden 
aangeboden zijn lasser, elektricien, informaticus of mecanicien. 
In het Meisjesdorp kunnen de leerlingen opleidingen in de 
informatica en web design of naailessen volgen. 

De Jongens- en Meisjesdorpen in Amarateca en Tegucigalpa geven onderdak, onderwijs en een 
beroepsopleiding aan jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 

Leerlingen 
Onderwijzend 

personeel 
Overig personeel Zusters 

TEGUCIGALPA 644 27 26 8 

AMARATECA 579 19 34 8 

In 2018 zijn de volgende werkzaamheden in de Werelddorpen in Mexico uitgevoerd: 

TEGUCIGALPA 
In het Meisjesdorp worden extra toiletten gemaakt bij de gymzaal (gereed in januari 2020) Er is 
een pick-up truck aangeschaft.  

AMARATECA 
In het Jongensdorp is er een tweede gebouw gekomen dat in januari 2020 is geopend. 
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TANZANIA 

In augustus 2019 is het eerste Werelddorp in Afrika geopend. 
In dit Meisjesdorp in Kisarawe, Tanzania kregen in 153 meisjes 
de kans om hun middelbare school diploma te halen. 

Het complex bestaat uit een gelijkvloers gebouw met 
slaapzalen, klaslokalen, keuken, wasruimte en bakkerij. De 
aanleg van een gebouw met vijf verdiepingen is in 2019 gestart. 

De meisjes krijgen les in Engels, Swahili, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, scheikunde en natuurkunde. 
Daarnaast zijn er sportlessen en een beroepsopleiding banketbakkerij. Er is ook een training centrum waar 
jonge vrouw naailessen kunnen volgen. 

Leerlingen 
Onderwijzend 

personeel 
Overig personeel Zusters 

KISARAWE 153 7 5 13 




