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Melania zet zich in voor 
ondernemende sterke vrouwen 
in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. 
Deze vrouwen, die in lastige 
omstandigheden leven, nemen zelf 
initiatief om een groep te vormen 
en aan een zelfstandige betere 
toekomst te werken. Niet alleen voor 
zichzelf, maar ook voor hun gezin 
en hun gemeenschap. Dit doen zij 
door het vergroten van hun kennis 
en vaardigheden en het opstarten 
en uitbreiden van inkomsten 
genererende activiteiten. Al bijna 
100 jaar ondersteunt Melania deze 
initiatieven.

Melania bestaat in Nederland 
uit vrouwen van verschillende 
leeftijden, verspreid over het land 
en van diverse achtergronden. 
Speciaal is dat velen gewoond, 
gewerkt of familiebanden hebben 
met Indonesië, Filippijnen, Kenia, 
Rwanda, Ecuador, Bolivia, Brazilië, 
El Salvador. Wij zetten ons vrijwillig 
in voor ondernemerschap en 
gelijke rechten voor vrouwen, 

waarbij persoonlijke verbinding 
met de vrouwengroepen in de drie 
continenten voorop staat. 

MELANIA IS ER VOOR EN DOOR 
STERKE VROUWEN.

WIE IS MELANIA EN WAAR STAAN WIJ VOOR?

AZIË

LATIJNS-
AMERIKA

AFRIKA

India

Brazilie, Bolivia, Ecuador

Ghana, Kameroen, Kenia, Nigeria, Rwanda, Soedan, 
Tanzania, Uganda  
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KIPPEN EN ANDERE MICRO-
BEDRIJVEN

In Githurai (Kiambu County) in Kenia 
steunde Stichting Melania in 2019 
de Kimbo Amazing Women (KAW) 
groep. Deze “ongelooflijke vrouwen” 
van KIW houden kippen voor de 
verkoop van eieren en kippen. 

In de sloppenwijken van Githurai 
en omgeving is geweld tegen 
vrouwen aan de orde van de dag. 
Veel vrouwen en meisjes weten 
niet beter dan dat dit bij het leven 
hoort. Ze kunnen vaak niet lezen 
en schrijven. Met tijdelijke baantjes 
proberen ze wat bij te verdienen. 
Maar de hooguit $2 die dat per 
dag oplevert is absoluut niet 
genoeg om van te leven. Daardoor 
belanden de vrouwen nogal eens in 
de prostitutie – met alle risico’s die 
daarbij horen: HIV/Aids, onwelkome 
zwangerschappen en geweld.

Kimbo Amazing Women (KAW) is in 
2013 opgericht om deze vrouwen 
te ondersteunen en empoweren. 
Ze werken daarin samen met de 
lokale overheid. Het Inuka Micro 
Credit Project van KAW heeft als 
doel dat de groepsleden via kleine 
ondernemingen in hun eigen 
inkomen kunnen voorzien. Eerst 
zijn ze - door de lokale overheid - 
getraind in de principes van sparen 
en financieel management van 
micro-bedrijven. Daarna heeft de 
groep de inkomsten van het kippen- 
en eieren-project van Melania 
project gebruikt om 22 leden een 
lening te geven om een bedrijfje op 
te zetten. 

Elk jaar worden nieuwe leden 
aangetrokken. Dit jaar zijn het er 
23. De nieuwe leden doorlopen 
een proeftijd van 8 maanden 
voordat ze een lening krijgen. 
Iedere deelnemer krijgt $95, tegen 
een rente van 5%. De bedrijfjes 

zijn klein en terugbetaling gaat 
langzaam en is tamelijk risicovol. 
Het aflossen van de lening is per 
deelnemer iedere dag €1,40: €1 is 
voor de terugbetaling van de lening, 
en €0,40 om te sparen. Van de eerste 
22 leden die een lening ontvangen 
hebben, hebben er 14 alles al 
terugbetaald.

Naast het micro-fonds is er een 
bewustmakingsprogramma gericht 
op het terugdringen van geweld 
tegen vrouwen. De groep biedt 
morele ondersteuning, aan elkaar 
èn aan andere vrouwen die in de 
problemen zitten. Vrouwen worden 
doorverwezen naar plaatsen waar 
ze hulp kunnen krijgen, zoals 
tijdelijk onderdak, medische hulp of 
juridische bijstand.

MOOI VOORBEELD UIT AFRIKA

KENIA, PROJECT KE-17E
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Melania ondersteunt activiteiten 
waarmee vrouwen in staat zijn 
een beter leven voor zichzelf, 
hun gezin en hun gemeenschap 
te realiseren. Dit zijn activiteiten 
om (meer) inkomen te verdienen, 
door landbouw, informele 
handel en ambachten. Vaak 
werken de vrouwen ook aan 
voorwaarden die hiervoor 
nodig zijn, zoals gezondheid, 
ondernemersvaardigheden, en 
bewustwording van hun rechten en 
mogelijkheden. 

Melania projecten zijn 
maatschappelijk verantwoord en 
duurzaam. Melania staat open 
voor innovatieve en experimentele 
projecten. De Melania-projecten 
duren één tot drie jaar, met een 
financiering tussen de €1000 en 
€3000 per jaar. We ondersteunen 
groepen die bij voorkeur officieel 
geregistreerd zijn en vragen 
daarbij ook om een eigen bijdrage. 
Het streven is dat de groepen na 
ondersteuning zelfstandig kunnen 
voortbestaan. 

DUURZAME ONTWIKKELINGS 
DOELSTELLINGEN

Bij Melania werken we van harte 
mee aan de in 2016 door de 
Verenigde Naties vastgelegde 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
[Sustainable Development Goals | 
SDG’s]. 

Zo maken we samen met vrouwen 
wereldwijd de aarde een betere 
plek, uiterlijk in 2030. 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK IN PROJECTEN?

We richten ons met name op doelen 
1, 5 en 8. 

DOEL 1: Het uitbannen van 
armoede.

DOEL 5: Gelijke rechten voor 
mannen en vrouwen: met name 5.5 
(gelijke kansen op leiderschap) en 
5.7 (gelijke rechten op economische 
middelen).

DOEL 8: Werkgelegenheid voor 
iedereen.
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CATERING DOOR DALIT 
VROUWEN

In 2019 heeft Stichting Melania de 
People’s Awareness and Literacy 
(PAL) financieel gesteund. PAL is 
in 2001 opgericht door vrouwen 
die zelf uit hun armoede zijn 
opgeklommen en is werkzaam in de 
stad Tirupattur in Tamil Nadu, Zuid-
India. 

Het ging om een project dat 
de levenstandaard van 12 Dalit 
weduwen tussen de 32 en 40 jaar 
verbetert. Dalits, ook wel bekend 
als “onaanraakbaren”, staan in 
India helemaal onderaan de 
maatschappelijke ladder. Voor deze 
12 Dalit vrouwen was het extra 
lastig. Ze hebben geen van allen 
de middelbare school afgemaakt. 
Hun mannen zijn omgekomen bij 
ongelukken of door ziektes - vaak 
gerelateerd aan alcohol. Weduwen 
worden nauwelijks geaccepteerd 
in de gemeenschap. Vaak zijn zij 

verstoten door hun ouders en 
schoonouders. Het plotselinge 
overlijden van de man betekent 
dat de verantwoordelijkheid voor 
het hele gezin bij de vrouw komt te 
liggen. Ze proberen rond te komen 
met werk als dagloner in de bouw, 
landbouw of fabrieken, maar dat 
levert minder dan het minimum 
loon op. Alle 12 vrouwen hebben 
kinderen die afhankelijk van hen 
zijn. 

Voor het project richtten de 
vrouwen een groep op waarin ze 
samenkwamen om hun trauma’s 
te verwerken en hun inkomen te 
verbeteren. Ze richtten een project 
comité op dat, geholpen door 
PAL, verantwoordelijk was voor 
planning, uitvoering en monitoring 
van het project. Samen kozen ze 
voor catering als activiteit om in te 
gaan werken. Daar was veel vraag 
naar, vooral door de hotels in de 
omgeving. De vrouwen kregen 

een training op het gebied van 
catering. Daarna ontvingen ze een 
microkrediet voor de aanschaf van 
een mobiele keuken en diverse 
ingrediënten. Het lukte ze om 
hiermee een complete mobiele 
catering-unit te installeren en in 
gebruik te nemen. Ze verkopen nu 
snacks en maaltijden, en verdienen 
zo een inkomen. Via shifts delen 
de vrouwen hun werk in. De 
inkomsten verdelen ze onderling. 
Het inkomensniveau van de Dalit 
weduwen is aanzienlijk gestegen 
in vergelijking met hun situatie 
voor het project. Ze hebben nu een 
regelmatige bron van inkomsten om 
hun gezin te onderhouden. Ook de 
kinderen van de weduwen van het 
project profiteren.

INDIA, PROJECT AZ-IN-41

MOOI VOORBEELD UIT AZIË
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De projecten worden allemaal 
gefinancierd met belangeloze 
bijdragen en giften van sponsors en 
donateurs. 

PARTICULIEREN

Heel blij zijn we met alle particuliere 
donateurs, die maandelijks of 
jaarlijks een bijdrage aan Melania 
overmaken. Sommigen doen dit al 
heel wat jaren trouw. Anderen zijn in 
2019 aangesloten via bijvoorbeeld 
de ‘Vriendinnen van Melania’ actie. 
Met deze structurele bijdragen 
kunnen we diverse vrouwengroepen 
ondersteunen. 

Soms gaat de voorkeur naar een 
specifiek project, anders delen 
wij het toe aan de projecten die 
we een kans willen geven. In de 
projectenlijst achteraan in het 
jaarverslag staan hier en daar 
namen van individuele donateurs 
genoemd, maar ook de anderen bij 
deze: dank.   

VROUWENGROEPEN

Een belangrijke bron is vanouds ook 
de sponsoracties van Katholieke 
Vrouwengilden (KVG) en andere 
Melania groepen. Zo organiseert 
Melania Hilvarenbeek twee keer per 
jaar een kledingverkoop waarmee 
ze maar liefst drie vrouwengroepen 
kunnen steunen. 

Heel bijzonder is dat sommige 
deelnemers van deze groepen 
Melania in hun testament 
opgenomen hebben, zoals 
mevrouw Van der Donk en mevrouw 
Terwijn gedaan hadden. Met hun 
nabestaanden overleggen we 
jaarlijks over de projecten die we 
daarvan financieren. 

COLLECTES

Ook via collectes komen mooie 
bijdragen binnen, o.a. van de 
Dominicus kerk, Church of Our 

Saviour, Vivium Zorggroep en 
enkele congregaties, waarvoor we 
de zusters heel erg bedanken.   

OVERIGE

Soms ook krijgen we bijdragen 
van mensen die bij hun afscheid 
van werk of het vieren van hun 
verjaardag als kado vragen om een 
bijdrage voor Melania. Webshops 
die een percentage van de winst 
aan ons schenken. Of andere 
vrouwengroepen die Melania 
een warm hart toedragen. Dank 
aan medewerkers gemeente 
Hellevoetsluis, Happinez en 
Soroptimisten.

We zijn verkennende gesprekken 
aan het voeren met ZZP- en MKB-ers 
over bedrijvensponsoring. Hoe mooi 
zou het zijn om contacten te leggen 
tussen ondernemende vrouwen en 
bedrijven  in Nederland en in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika. 

WAAR KOMT DE FINANCIERING VAN DE PROJECTEN VANDAAN?
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FONDSEN

Verschillende vermogensfondsen 
zijn bereid gevonden om projecten 
te financieren. In 2019 waren dit 
Fonds van Zanten, D.A.S., Fonds Leo 
Bijl, Fonds DHETWA, Stichting Pierre 
Fourier en Stichting RHH.

SPONSORFIETSTOCHT RWANDA

We hebben een nieuwe groep 
donateurs weten te bereiken 
met de organisatie van een 10- 
daagse fietstocht door Rwanda. 
Elke deelnemer was gevraagd 
om minimaal 1000 euro aan 
sponsorgeld met acties bij elkaar te 
verzamelen. Dit heeft ruim 22.000 
euro opgeleverd voor de projecten 
in Rwanda. De fietsers hebben 
vijf vrouwengroepen bezocht. 

Deze vrouwengroepen hebben 
een onvergetelijke indruk bij de 
deelnemers achtergelaten. 

Vanwege het succes zijn we 
een nieuwe fietsreis aan het 
voorbereiden voor januari 2021, dit 
keer naar Zuid-India (Tamil Nadu). 
We steunen hier diverse projecten 
die we dan ook willen bezoeken. 
Meer informatie hierover staat op de 
website.   
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EEN BORDUUR- NAAIATELIER

Midden in Minas Gerais, een van 
de dichterbevolkte deelstaten in 
het oosten van Brazilië, ligt de stad 
Ribeirão das Neves. In 2019 is hier 
het project Solidaire Economie 
gestart. 

Het doel van de vrouwen die 
hiervoor hun krachten bundelden, 
was een gezamenlijke winkel te 
starten waar ze het borduur- en 
naaihandwerk konden verkopen. 

Het heeft even geduurd, maar de 
vrouwen hebben een vaste plek 
gevonden. Op 11 november 2019 
openden ze daar hun winkel met de 
naam “Empório das Artes”. 

De gezamenlijke winkel dient als 
vast verkooppunt, van dinsdag 
tot en met zaterdag. De vrouwen 
hebben een werkschema opgesteld 
voor de deelnemers van de vier 
groepen die meedoen aan dit 

project van solidaire economie. 
Om de beurt draaien ze de winkel. 
Iedereen deelt in de opbrengsten.

Maar liefst 40 vrouwen, 8 mannen en 
6 jonge vrouwen, verdeeld over 48 
families, doen mee en hebben baat 
bij het project. Indirect profiteren 
er zo’n 160 mensen, direct van de 
verkoop uit de winkel, maar ook 
van de opleidingen die er gegeven 
worden.

Naast de directe resultaten 
zijn er meer positieve effecten. 
De samenwerking tussen de 
vrouwengroepen maakt de 
vrouwenbeweging zichtbaarder 
en sterker. Het verkooppunt dient 
als plek voor bijeenkomsten en 
creatieve workshops voor vrouwen.  
Ook het vieren van de Internationale 
Vrouwendag kan in deze ruimte 
plaatsvinden. 

Door de geboden structuur kunnen 
de vrouwen veel meer verkopen, op 
de markten in de regio, maar ook op 
een markt in het zuiden van Brazilië 
die zich richt op de export.  

De hulp van Melania was van 
essentieel belang voor de groei 
van de groep. Meer productie 
betekende meer verkoop, en dus 
meer inkomen voor deze vrouwen.

Ze voelen zich ook sterker door het 
samenwerken met andere groepen 
vrouwen uit de regio.  Bovendien 
worden ze nu serieuzer genomen 
door de lokale gemeentelijke 
instanties. Driemaal winst dus.

BRAZILIË, PROJECT BR-10

MOOI VOORBEELD UIT LATIJNS-AMERIKA
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Onze tante Rie Terwijn (1929 – 2018) 
heeft haar nalatenschap aan Melania 
geschonken. In goed overleg 
hebben we dit kunnen vormgeven. 
Verspreid over 3 jaar worden er 
projecten met haar geld uitgevoerd. 
Deze projecten worden jaarlijks met 
zorg uitgekozen door de Melania-
groep van de Dominicuskerk in 
Amsterdam, waar zij altijd toe 
behoorde. Toen wij eind 2019 de 
rapportages van de projecten zagen, 
waren wij blij verrast over de grote 
impact die relatief kleine bedragen 
op de economische positie van 
vrouwen hebben.

Tante Rie kwam uit Amsterdam-
Noord en is onderwijzeres geweest. 
Ze hield van reizen, waarbij ze 
de cultuur van de landen die ze 
bezocht grondig bestudeerde en 
zich inleefde in de mensen. Ze bleef 
bewust vrijgezel en gaf haar leven 
betekenis met veel vrijwilligerswerk. 
Ze heeft zich altijd, met een groot 
hart,  ingezet voor mensen om haar 
heen. Ook doneerde zij permanent  
aan goede doelen, waarbij duidelijke 

criteria werden gehanteerd: er 
mag niks aan de strijkstok blijven 
hangen en er moeten vrouwen bij 
betrokken zijn. Zo kwam Melania al 
lang  geleden in beeld.

Ze gaf bijna niets uit aan zichzelf, 
maar gaf alles aan anderen. Ze 
was recht door zee, had sterke 
opvattingen en bracht dit 
over aan ons, aan anderen. Bij 
maatschappelijk onrecht zei ze: ‘Kijk 
naar de goede voorbeelden die er 
zijn.’

Wij zijn trots op onze tante Rie dat 
zij bij leven over haar nalatenschap 
heeft besloten, en staan volledig 
achter haar keuze voor Melania. In 
2017 nam ze één van ons nog mee 
naar jaarlijkse bijeenkomst van 
Melania, zodat wij zelf ook konden 
oordelen. 

Het is een bijzonder gevoel dat zij 
op deze, door haar gewenste manier 
voortleeft. 

Marlou Min en Pauline Terwijn, 
nichten.

NALATENSCHAP VAN MEVROUW TERWIJN
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Melania bestaat bijna 100 jaar en is 
in deze rijke geschiedenis steeds in 
ontwikkeling. Ook 2019 was een jaar 
van continuïteit en verandering. In 
menskracht en in werkwijze.

Eind 2019 waren 25 vrijwilligers 
actief voor het Melaniateam. Acht 
van hen zijn er nieuw bij gekomen in 
de loop van het jaar. In 2019 namen 
we afscheid van onze voorzitter 
Erica van Engel, coördinator van 
de Azië commissie Maya Butalid en 
Eleonore Harinck. 

Via een selectieprocedure worden 
projectaanvragen geselecteerd, 
beoordeeld en indien van 
toepassing gehonoreerd en 
gemonitord. Nieuw was dat in 
2019 de aanvraag via een formulier 
op de Melania website mogelijk 
werd. Op dit moment geldt dit nog 
uitsluitend voor de Engelstalige 
aanvragen; aanvragen in de andere 
werktalen komen nog binnen via 
de email. Aanvragen komen van 
counterparts met wie soms een 

langdurige partner-relatie bestaat, 
maar ook nieuwe groepen weten 
Melania te vinden.

De verwerking en administratie van 
de aanvragen en goedgekeurde 
projecten werd in 2019 centraal 
opgezet. Hiertoe werd een systeem 
in Sharepoint getest en in gebruik 
genomen. 

Om ook vanuit de financiën beter 
aan te sluiten qua doelstellingen en 
duurzame werkwijze is de overstap 
gemaakt naar de Triodos bank. 

Om kosten te besparen hebben 
we ons vaste kantoor bij Cordaid 
opgezegd en zijn gaan werken met 
flexplekken. Dat kan, omdat we veel 
digitaal werken. Voor afspraken, 
overleggen en vergaderingen zijn 
we te gast bij Cordaid en Church 
of Our Saviour. Met Cordaid, dat 
in 2019 zelf naar een ander pand 
verhuisd is, hebben we nog steeds 
een goede samenwerkingsrelatie.

MELANIA IN ONTWIKKELING
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COLOFON
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BERNADETTE KYANYA’S
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Melania kreeg samen met Vrouwen 
van Nu in 2019 een Europese 
Frame Voice Report subsidie van 
ruim € 36.000  om het draagvlak te 
vergroten voor gendergelijkheid 
en empowerment van vrouwen 
en meisjes. Dit is het 5e van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van 
de Verenigde Naties. 

Door portretten van vrouwen 
in Nederland (de achterban van 
Vrouwen van Nu) en in Kenia (uit 
de projecten van Melania) wilden 
we verder kijken dan het stereotype 
beeld dat vrouwen in Afrika alleen 
maar slachtoffer zijn. 

De verhalen laten zien dat vrouwen 
in Nederland èn in Kenia het heft 
in eigen hand nemen en vaak een 
krachtige rol spelen, zowel binnen 
hun gezin als in de gemeenschap. 
Dit project maakt duidelijk dat er 
ondanks de grote verschillen in 
levensomstandigheden ook grote 
overeenkomsten zijn in positie 
en daadkracht van de vrouwen in 
Nederland en in Afrika.

Een van de geïnterviewde Keniaanse 
vrouwen is Bernadette Kyanya’s, 
die als lokale ontwikkelingswerker 
in Machakos woont en werkt. 
Voor Melania is Bernadette een 
contactpersoon, die projecten 
helpt opzetten. Bernadette 
reisde de hele wereld over in 
haar indrukwekkende carrière 
in ontwikkelingssamenwerking, 
vrouwenemancipatie en 
capaciteitsopbouw. Die carrière 
heeft ze afgebroken om in 
Machakos heel concreet zelf aan de 
slag te gaan en de wereld een beetje 
mooier te maken. “Ik had er ook voor 
kunnen kiezen om deze plek de rug 
toe te keren en permanent in de 
hoofdstad Nairobi te gaan wonen”, 
zegt Bernadette. “Maar de vrouwen 
van deze gemeenschap hebben mij 
nodig”. 

Bernadette vraagt bij fondsen 
kleine bedragen aan waarmee zij de 
vrouwen van Machakos kan helpen 
zelfredzaam en sterker te worden. 
Melania gaf via Bernadette geld 
aan een vrouwengroep zodat zij 

kippen kunnen houden. Waarom 
kozen zij voor kippen? “Bezit is hier 
nog in handen van de man. Maar in 
het kopen en verkopen van kippen 
is een vrouw relatief vrij. Je raapt 
eieren, verkoopt ze, en niemand zal 
je er een vraag over stellen! Dus het 
kippenproject is voor de vrouwen 
van Machakos heel empowering”, 
zegt Bernadette.

Het gebied waar Bernadette woont 
en werkt is heel droog. Dat wordt 
door de klimaatverandering alleen 
maar erger. Oogsten mislukken - en 
hoe houd je je kinderen schoon, als 
je ze niet kunt wassen? Bernadette 
kon deze situatie in Machakos 
niet langer aanzien en riep hulp 
in van een ingenieur uit de grote 
stad. Hij testte het grondwaterpeil 
en keek of diep in de grond water 
aanwezig was. Uiteindelijk vonden 
ze water, op 164 meter diep. Het is 
niet drinkbaar, maar het is een goed 
begin. Vrouwen uit het dorp mogen 
nu ook bij Bernadette langskomen 
met hun emmers. En met de 
opbrengsten van het kippenproject 
zijn de vrouwen vastbesloten om 
watertanks te kopen, zodat zij hun 
eigen water kunnen opvangen.

‘STERKE VERHALEN VAN STERKE VROUWEN WERELDWIJD’
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TOELICHTING OP DE BALANS 

Activa

Vorig jaar hebben we een forse 
investering gedaan in een digitale 
infrastructuur met de vernieuwing 
van de website, de inrichting 
van een digitale werkomgeving, 
de projectadministratie in 
Sharepoint en de aanschaf van 
een relatiebeheersysteem. Deze 
kosten, €13.204 worden in 5 jaar 
afgeschreven. De materiele activa 
komen daarmee op 31 dec. 2019 op 
€10.563.

Een deel van de effectenportefeuille 
is verkocht voor €38.321 
(aanschafwaarde €20.091). De 
aanschafwaarde van het resterende 
pakket is €183.266  met een 
beurswaarde op 31 december van 
€233.371. 

Wederom zijn dit jaar veel mooie 
projecten gefinancierd. De liquide 
middelen zijn daardoor conform 
plan verder afgenomen tot €52.436 .

ALGEMEEN 

De kracht van Melania is dat 
we met zoveel geweldige 
vrijwilligers al het werk verzetten 
in de projectcommissies en het 
bestuur. Dit maakt dat we geen 
personeelskosten hebben. Ook 
de organisatiekosten houden 
we zo laag mogelijk, zodat de 
donaties daar terecht komen 
waar ze voor bedoeld zijn: bij de 
vrouwenprojecten. En daar zijn we 
dit jaar nog weer beter in geslaagd 
dan vorig jaar. Onderstaand de 
toelichting op bijgevoegde balans 
en de staat van baten en lasten. 

We hebben sinds dit jaar een andere 
accountant. Deze heeft een kleine 
wijziging in de rubricering van de 
baten en lasten aangebracht. De 
oplettende lezer kan daardoor een 
verschil zien ten opzichte van het 
vorige jaarverslag. Dit betreft echter 
geen materiele wijzigingen. 

Passiva

De continuïteitsreserve is in 2019 
teruggebracht van €165.000 naar 
€125.000. Dit bedrag is voldoende 
als garantie om goedgekeurde 
projecten in volgende jaren uit te 
kunnen betalen en als dekking van 
overige kosten. Het terugbrengen 
van de reserves is conform de 
begroting.

De bestemmingsreserve wordt 
aangehouden voor de viering van 
het 100-jarig jubileum van Melania 
in 2021 (€15.000) en voor de 
strategie fondsenwerving (€1.480). 

Het is elke keer weer heel bijzonder 
om te horen dat Melania als 
begunstigde in een testament 
is opgenomen. Melania heeft zo 
al diverse baten ontvangen uit 
nalatenschappen. In overleg met 
de nabestaanden worden deze 
over meerdere jaren verspreid 
besteed aan enkele projecten. 
In 2019 is voor €19.717 uit deze 
bestemmingsfondsen aan projecten 
besteed. 

FINANCIËLE VERANTWOORDING
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Het resultaat is dat we aan overige 
reserves uitkomen op €66.515, iets 
hoger dan in 2018.

Bij de kortlopende schulden staan 
de bedragen die toegezegd zijn 
aan projectgroepen, maar die 
nog uitbetaald moeten worden, 
bijvoorbeeld omdat  sommige 
projecten in twee tranches 
gefinancierd worden. Het resultaat 
van de eerste fase is dan bepalend 
voor het overmaken van een tweede 
bedrag. Ook zijn er nog wat andere 
gebruikelijke overlopende posten. 

TOELICHTING BIJ  DE STAAT VAN 
BATEN EN LASTEN

Baten

Het totaal aan baten in 2019 
bedraagt €172.794. 

Dit bedrag bestaat uit bijdragen 
bijeengebracht door Melania 
groepen (€23.750), donaties en 
giften (€31.553), nalatenschappen 
(€2.428), loterijen (€89,-) en gericht 

aangeschreven vermogensfondsen 
(€12.706). Daarnaast is €29.444 
ontvangen van ‘Wilde Ganzen’ voor 
het Frame Voice Report project, 
waarover eerder in dit verslag 
geschreven is. Dit bedrag is geheel 
besteed aan de uitvoering van dit 
project. 

Een indrukwekkend deel van de 
donaties is bijeengebracht door de 
deelnemers aan de sponsorfietsreis 
naar Rwanda. Het deel dat in 2019 
binnengekomen is bedraagt zo’n 
€12.500. 

Het bedrag van €72.575 betreft 
vrijval uit de eerdere bestemmings- 
en projectenfondsen.   

Lasten

In 2019 is maar liefst totaal €129.046 
aan projecten in de drie continenten 
uitbetaald. Dat is zelfs nog €9.000 
meer dan begroot en aanzienlijk 
meer dan de €85.399 in 2018. Dit 
kon financieel vanwege de mooie 
donaties, en omdat we de reserves 
terugbrengen via het projecten- en 

transitiefonds. Belangrijk is ook dat 
we veel goede aanvragen hadden 
die met hulp van alle vrijwilligers 
in de  drie Projectcommissies zijn 
geselecteerd. 

De kosten voor fondsenwerving 
bedroegen €6.914, naast de 
besteding van €29.388 aan het 
Frame Voice Report project. 

De lasten van beheer en 
administratie bedroegen in 2019  
€15.144, een halvering ten opzichte 
van 2018. Ook is er aanzienlijk minder 
uitgegeven aan bestuurskosten en 
secretariaatskosten.

Wanneer we het speciale 
Frame Voice Report project niet 
meerekenen zijn de wervingskosten 
en beheer- en organisatiekosten in 
2019 slechts 11,75 % van de totale 
uitgaven.

De staat van baten en lasten sloot 
ultimo 2019 na enkele negatieve 
jaren af met een positief saldo van 
€22.558.
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31 DECEMBER 2019 31 DECEMBER 2018

ACTIVA € €

Vaste activa
Materiële vaste activa

Inventaris 10.563 13.204

Financiële vaste activa

Effecten 183.266 203.357

Vlottende activa

Vorderingen - 36

Liquide middelen 52.436 + 82.022 +

SOM DER ACTIVA 246.265 298.619

PASSIVA
Reserves

Continuïteitsreserve 125.000 165.000

Bestemmingsreserves 16.480 16.480

Overige reserves 66.515 63.734

Fondsen

Bestemmingsfonds 15.000 34.717

Kortlopende schulden 23.270 + 18.688 +

SOM DER PASSIVA 246.265 298.619

BALANS
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WERKELIJK 2019 BEGROOT 2019 WERKELIJK 2018

€ € €

BATEN
Uit eigen fondswerving 100.130 120.576 83.170

Uit loterijorganisaties 89 100 87

Vrijval reserveringen projecten en transitie     72.575 + 60.323 + 45.999 +

SOM DER BATEN 172.794 180.999 129.256

LASTEN
Besteed aan projecten 125.626 122.000 85.313

wervingskosten 36.302 31.000 17.673

afschrijvingen en waardeverminderingen 2.641 184

Lasten van beheer en administratie

Secretariaatskosten 74 7.000 1.292

Organisatiekosten 8.617 13.999 23.724

Bestuurskosten 1.923 4.000 3.195

Algemene kosten 4.530 + 5.500 + 3.610 +

SOM DER LASTEN 179.713 183.499 134.991

EXPLOITATIERESULTAAT -6.919 -2.500 -5.735

Financiele baten en lasten

Opbrengsten vorderingen vaste activa en effecten 22.558 2.500 3.738

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 36

RESULTAAT 15.639 -1.961
Resultaatbestemming: Overige reserves

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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PROJECTENLIJST

AFRIKA

GHANA 5 Landbouwproject voor alleenstaande moeders (dl 2) Marinde van der Breggen, Marianne 
Timmermans, Thea Bagchus, 

KAMEROEN 1 Kippenhouden en champignonteelt incl. alfabetisering Nalatenschap Rie Terwijn

KENIA 16 Schoonheidsalon KVG Kring Westland

KENIA 21 Geitenfokkerij Church of our Saviour 

KENIA 22 Autowasserij Vivium zorggroep en individuele 
donateurs

KENIA 23 Bijenhouderij Jan de Bruin

KENIA 24 Aanleg irrigatiesysteem op zonne-energie Nalatenschap Rie Terwijn

KENIA 26 Opzet kredietfonds om onderneminkjes op te zetten  Melania Hilvarenbeek 

NIGERIA 1 Duurzame energie opwekken Fonds van Zanten

RWANDA 1 Kleinschalige boerderij en educatie in seksuele 
gezondheid en rechten voor vrouwen

Sponsorfietsreis

RWANDA 2 Kleinschalige boerderij en seksuele gezondheid Sponsorfietsreis

RWANDA 3 Veehouderij en levensmiddelenverkoop Sponsorfietsreis

RWANDA 4 Duurzaam pepers verbouwen en verkopen Sponsorfietsreis

SOEDAN 7 Naai- en bak project KVG Bennekom en KVG Houten

TANZANIA 5 Graanmaalderij D.A.S. Ontwikkelingshulp

UGANDA 45  Pluimveehouderij (dl 2) Fonds Leo Bijl
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UGANDA 62 Graansilo’s (dl 2) KVG Roermond

UGANDA 67 Opzetten van een spaar- en leensysteem    Church of our Saviour

UGANDA 68 Varkenshouderij Happinez

UGANDA 69 Alfabetisme voor volwassenen Dominicuskerk Amsterdam

UGANDA 70 Kippen- en varkenshouderij Dhr. H.N. Peltenburg, mw P. v.d. Drift-Grond 
en andere individuele donateurs

UGANDA 71 Eendenfokkerij Vriendinnen van Melania

UGANDA 72 Eenden- en varkenshouderij                                     Nalatenschap mw. Van der Donk

UGANDA 73 Vanilleteelt div. individuele donateurs

UGANDA 74 Kuikenbroedmachine Fonds DHETWA 

UGANDA 75 Pluimveehouderij Nalatenschap Rie Terwijn

UGANDA 76 Biggen Jan de Bruin

UGANDA 77 Verhuur tenten KVG Hoorn en KVG Tilburg

UGANDA 78 Eenden houden Nalatenschap Rie Terwijn

UGANDA 79 Positie versterking bouwarbeidsters Nalatenschap Rie Terwijn

UGANDA 80 Vanille kweken met eendenhouderij Ghislaine van den Elshout en nalatenschap 
Rie Terwijn 

UGANDA 81 Vrouwen met HIV/Aids verbouwen rijst KVG Roermond

UGANDA 82 Geiten voor melk en groenten en fruit Zusters van Liefde, Falconerie en Juliana 
zusters
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AZIË

INDIA 40 Productie borden van bananenblad (dl 2) Melania Nootdorp, M.T.van den Berg

INDIA 41 Catering project voor 12 Dahlit vrouwen div. individuele donateurs

INDIA 42 Handel in groente en fruit Stichting Pierre Fourier

INDIA 43 Tuinbouwproject Tamil Nadu Melania Hilvarenbeek

INDIA 44 Diverse trainingen aan o.a. jonge weduwen Stichting RHH 

INDIA 45 Handel in bloemen en bananenbladeren                           div. individuele donateurs

LATIJNS-AMERIKA

BRAZILIE 11 Opleiding kapper en schoonheidsspecialiste Soroptimisten  Rotterdam  Schieland

BOLIVIA  6 Gemeenschappelijke groentekas  Melania Hilvarenbeek

BOLIVIA  7 Elektricien opleiding Gemeente Hellevoetsluis bij  afscheid  
B. Bruinsma en P. Uilenberg 

BOLIVIA 8 Professionele bakkerij voor ontbijt op scholen Thea de Poel 

ECUADOR 10 Varkens- en kippenboerderij  div. individuele donateurs

ECUADOR 11 Productie-atelier voor Upawawa-draagdoeken      Nalatenschap mw. Van der Donk
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Op 31 december 2019 waren de volgende 
vrijwilligers actief binnen Melania.

BESTUUR
Marleen Cremers (voorzitter a.i./secretaris)
Caroline van Dijk (penningmeester)
Ceciel Bruin-Mosch (coördinator projectcommissies)
Irene Unamunzaga
Eliane Bavinck 

AFRIKA COMMISSIE
Elly Derksen (coördinator)
Martine Benschop-Jansen
Kitty den Boogert
Marie Louise Fillekes-Murekatete
Nadege Nelly Izere
Hester de Klerk
Margreet Simons
Marjo van Son
Kimberley Wolf

LATIJNS-AMERIKA COMMISSIE
Baukje Bruinsma (coördinator) 
Elisa Pors – Quinonez Gracia 
Juliette Rijnfrank 
Rosa Vargas 
Lourdes Villamil Saldeco

AZIË COMMISSIE
Marleen Janmaat  (coördinator) 
Eline Kok 
Shafiqa Sharif Padmadisastra 
Anne Zwijnenberg

Karen Kammeraat (fondsenwerving)
Neshe Veli (financiële administratie)
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