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INLEIDING 

Afgelopen jaar heeft de Stichting Anna Poot(StAP) haar 25-jarig jubileum gevierd. Wie had 
kunnen denken dat, wat begon als een afscheidscadeau voor An Poot, zou uitgroeien tot een 
organisatie die al 25 jaar studenten in ontwikkelingslanden ondersteunt. Meer dan 700 
studenten hebben met behulp van de stichting hun diploma voor verpleegkunde en/of 
verloskunde kunnen halen. Het effect is dat dit niet alleen direct invloed heeft op onze (ex)-
studenten, maar ook op hun families en de gemeenschappen waar zij aan het werk zijn. Dit was 
één van de conclusies van de vele verhalen die onze  bestuursleden hoorden tijdens de 5e StAP 
op StAP reis. Drie bestuursleden en An Poot, trokken dit jubileum jaar richting het Victoriameer, 
waar zij in Tanzania, Kenia en Oeganda verschillende scholen bezochten, Zij spraken met StAP-
studenten, afgestudeerden en leidinggevenden in ziekenhuizen en scholen. In het jaarverslag is 
meer te lezen over deze reis. Evenals voorgaande jaren werden de kosten van deze reis door de 
deelnemers zelf betaald. 

In 2014 heeft er ook een belangrijke bestuurswissel plaats gevonden. Anneke Westerhof heeft 
na 10 jaar voorzitterschap, haar taken overgedragen aan Edwin Hagenbeek. Hij heeft de 
afgelopen jaren de taak als secretaris binnen de stichting vervuld. Ook heeft Rita van Dijk als 
bestuurslid, afscheid van de Stichting genomen. Gelukkig hebben we twee nieuwe leden kunnen 
verwelkomen zodat het bestuur op volle sterkte kon blijven functioneren. We willen Anneke en 
Rita heel hartelijk danken voor hun inzet en waardevolle bijdragen. 

Helaas is er ook wat minder goed nieuws. Dit heeft te maken met de financiële stand van 
zaken. Naast minder inkomsten ten gevolge van een teruglopend aantal donateurs, zien we ook 
een flinke stijging van de opleidingskosten voor verpleegkundigen in Afrika Afgelopen jaar 
hebben we daardoor kritischer moeten kijken naar de verschillende aanvragen die door 
studenten gedaan werden. Deze twee elkaar tegenwerkende krachten, maakt dat we als 
bestuur de komende jaren moeten gaan inzetten op het binnen halen van meer gelden. 

Inmiddels heeft een anonieme donateur geld toegezegd om een project Fondsenwerving te 
steunen. We vragen onze donateurs dan ook om creatief mee te denken over de mogelijkheden 
om nieuwe gelden binnen te krijgen. Donaties vanuit initiatieven zoals sponsorlopen, boek 
verkopen, van verjaardagen, huwelijksfeesten etc. worden zeer op prijs gesteld. We zullen 
komend jaar dan ook het project fondsenwerving gaan opzetten en u daar verder over 
informeren. 

We kijken terug op een geslaagd jubileumjaar waarbij het bestuur nieuwe inspiratie opgedaan 
heeft om de komende jaren vol goede moed de visie en missie van onze stichting te kunnen 
uitdragen. 

We danken alle donateurs voor hun steun en hopen dat U de stichting Anna Poot een warm hart 
blijft toedragen. 

Edwin Hagenbeek 

Voorzitter Stichting Anna Poot 
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DOELSTELLING VAN DE STICHTING ANNA POOT 
De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden –vooral in Afrika- laat nog veel te wensen over. Nog 
steeds is er een tekort aan geschoolde artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedisch 
personeel en verloskundigen. Als gevolg van het artsentekort komt er een aanzienlijk deel van 
de preventie, diagnostiek en behandeling op de schouders van verpleegkundigen terecht. 

Door een bijdrage te leveren aan scholing van verpleegkundigen en verloskundigen wil de StAP 
het volgende verbeteren: 

‐ de gezondheidszorg door geschoolde verpleegkundigen en verloskundigen, 

‐ dat studenten verpleegkunde en verloskunde zich financieel kunnen redden, 

‐ het toekomstperspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt. 
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WAT HEBBEN WE IN 2014  GEDAAN? 

 

FONDSENWERVING EN PR 

Hieronder volgen de activiteiten van het bestuur van het afgelopen jaar: 

Het bestuur heeft hbov-studenten en docenten van de hogescholen Utrecht en Leiden bekend 
gemaakt met StAP. Er zijn docenten die daar de boekenverkoop voor hun rekening nemen en 
regelmatig een donatie doen vanuit deze verkoop. Ook krijgen de studenten een 
“bedelbrief”mee als ze klaar zijn met de opleiding. Echter het effect daarvan is mager.  

De Facebook pagina als middel om meer naamsbekendheid van StAP te bewerkstelligen heeft 
nog niet als zodanig gewerkt. De Facebook pagina wordt momenteel niet onderhouden. We 
zoeken vrijwilligers die dat zouden willen doen. 

Aan een van de Rotary afdelingen in Den Haag is in mei een presentatie gegeven in het kader 
van fondswerving. Er werd ingegaan op de op dat moment zeer recente  ervaringen van de 
StAP reis en op het naderende symposium over de millenniumdoelen. 

Met een Rotary afdeling in Rotterdam en met een Lionsclub in Leiden  liggen er plannen klaar 
om verder contacten  te leggen. 

Er is een presentatiepakket samengesteld met lezingen die per doelgroep ( bijv. die voor de 
Rotary afdelingen  en de verloskundige kringen ) zijn gerangschikt. De presentaties  zijn 
geactualiseerd, maar kunnen nog meer worden voorzien van recent materiaal van de StAPreis 
(o.a. de opgenomen film) en het symposium. Aansprekende en moderne middelen moeten 
meer worden ingezet. 

In het kader van het lustrum zijn er in verschillende vaktijdschriften aankondigingen geplaatst 
voor het symposium op 11 oktober.  In het tijdschrift Happinez is een interview met An Poot 
opgenomen met daaruit voortvloeiend een donatie voor de stichting. 

In de Kruiskerk in Amstelveen werd dit jaar weer een rommelmarkt gehouden. An Poot zorgde 
voor de PR van de Stichting. 

Tijdens de voorbereidingen voor het symposium is er regelmatig contact geweest met de 
Verloskunde Opleiding van Rotterdam. Er werden folders toegestuurd waarin het lustrum werd 
aangekondigd. 
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Onder de donaties zijn ook voorbeelden van bijzondere activiteiten te benoemen zoals de 
opbrengst van een sponsoractie voor StAP tijdens de van dam tot Dam loop door deze 4 dames.  

 

 

 

RELATIEBEHEER BINNENLAND 

De Verloskunde opleiding in Rotterdam is benaderd om studenten een bijdrage te laten  leveren 
op het symposium over de millenniumdoelen. Dit is door tijdgebrek niet gelukt, maar de 
contacten  met de opleiding over invulling van hun minor over internationalisering  worden 
verder geïntensiveerd. 

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (de KNOV)is gevraagd om een 
lezing te geven tijdens het symposium over het z.g. Twin2twin-project: ondersteuning van en 
partnership met organisaties van verloskundigen in ontwikkelingsgebieden.                        
Doel: millenniumdoelen 4 en 5, terugdringen van moeder- en kindsterfte. De contacten met de 
KNOV zullen in het kader van de doelstelling van de StAP verder uitgewerkt worden. 

De contacten met de verpleegkunde opleidingen van de  hogescholen van Utrecht en Leiden 
werden  gecontinueerd. Vlak voor de zomer werden er folders verspreid  in beide opleidingen 
met informatie voor studenten en docenten over het naderende symposium op 11 oktober. 

Als voorbeeld dient een tweetal  Verpleegkunde studenten van de Hogeschool Utrecht, die een 
presentatie verzorgde tijdens het symposium, en een afgestudeerde van de International Public 
Health opleiding uit Leiden, met eveneens een presentatie tijdens het symposium over haar 
werk bij Artsen zonder grenzen.  Met Avans Hogeschool, AGZ, afdeling Verpleegkunde in Den 
Bosch en Breda, lopen er oriënterende contacten.  Daarmee wordt het aantal hogescholen 
mogelijk uitgebreid. 

Via  de StAPreis en het symposium is er informatie verzameld die kan leiden tot gerichte 
opdrachten voor HBOV en Verloskunde studenten, zo mogelijk in samenspraak met onze 
StAPscholen. Naast het verwerven van naamsbekendheid, is ook het verkrijgen van solidariteit 
met collegae in ontwikkelingsgebieden een belangrijk doel.                                                 
Door de PR in de maanden voor het symposium werd de website van StAP ruimer bezocht. 

 



Stichting	Anna	Poot	 Jaarverslag	2014	 Pagina	8	van	17	

BELEID 

Beleidsdagen                      

Het beleid van StAP is van zelfsprekend een vast onderdeel van de 2 beleidsdagen die het 
bestuur per jaar houdt. Daarin wordt onder meer het meerjaren -beleidsplan doorgenomen de 
uitgangspunten van StAP en de stand van zaken besproken. 

Tijdens de eerste beleidsdag zijn er plannen voor PR actie door het bestuur gemaakt en is het 
onderwerp van vervanging van bestuursleden en de daarbij behorende voorwaarden besproken. 
Tijdens de tweede beleidsdag zijn de criteria voor het toekennen van de studiebeurs, onder de 
loep genomen. Het voorstel is gedaan om aan een checklist te gaan werken waardoor 
consequent en objectief iedere aanvraag kan worden gewogen.                                      
Daarnaast kwam de verhouding man-vrouw ter discussie. Hoe ligt de verhouding nu? Er is een   
tendens dat er nu meer mannen aanvragen dan eerder. De vrouwen zijn nog wel in de 
meerderheid. StAP wil zich blijven richten op een bepaalde doelgroep/doel basisopleiding 
verpleegkunde/ verloskunde. Met daarbij 10% ruimte voor uitzonderingen, zoals een degree 
voor docenten.  

 

FINANCIËN 

Behaalde resultaten in 2014 

Buitenland: In 2014 werden 39 nieuwe studiebeurzen toegekend aan studenten in Kenia, Mali, 
Tanzania en Uganda. Het totaal aantal lopende verplichtingen is daardoor op 95 studenten 
gekomen. Er is daardoor meer uitgegeven aan studenten in deze landen dan in 2013. Er zijn 
geen beurzen meer verstrekt aan studenten die buiten, de in het beleid vastgestelde scholen en 
landen vallen.  

Binnenland: Na het moeilijke jaar 2013 lijkt het tij zich te keren. In 2014 stegen de inkomsten 
uit de mailingactie met 18% en is daarmee weer terug op het niveau van 2012. Dat geldt niet 
voor het aantal donateurs. In 2013 was dit aantal gezakt van 165 naar 135 en in dit jaar naar 
132. De donateurs compenseerden dit gelukkig met een verhoging van de gemiddelde donatie 
van € 58,= in 2013 naar € 70,= in 2014. StAP bevond zich in 2014, ondanks de toegenomen 
giften van particulieren en instellingen, in een minder gunstige financiële situatie. Dit kwam 
vooral door het uitblijven van een legaat. Fondswerving en het aantrekken van donateurs 
blijven speerpunten van het bestuur. 

Wij willen alle gevers hartelijk danken voor hun steun, mede namens de gesponsorde 
studenten. 
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SYMPOSIUM 

Stichting Anna Poot over Millenniumdoelen 4 en 5 

Een StAP in de goede richting? 

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de stichting is op 11 oktober 2014 een 
symposium gehouden. Dit vond plaats op de Hogeschool Utrecht in het gebouw van de faculteit 
gezondheidszorg. Ruim 60 deelnemers (donateurs, studenten verpleegkunde en andere 
belangstellenden) woonden deze middag bij. 

Het symposium ging over de Millenniumdoelen 4 en 5  (betrekking hebbend op moeder en 
kindsterfte) en de vraag welke (bescheiden) bijdrage de Stichting hieraan zou kunnen geven. 

Het eerste programma onderdeel bestond uit een gesprek met Anna Poot en een terugblik op 
25 jaar StAP ,daarbij werd de geschiedenis van de stichting en de rol van Anna Poot belicht.. 
Een aantal sprekers gaven een voorzet tot de plenaire discussie: Er waren sprekers van 
Cordaid, van de, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen(KNOV), een oud 
student van de (International Public Health(IPH) opleiding in Leiden en twee Utrechtse 
verpleegkunde studenten. De discussie aan het eind richtte zich op de vragen: In hoeverre zijn 
deze doelen bereikt? Hoe gaan we verder na 2015 en kunnen de verpleeg- en verloskundige 
opleidingen een rol spelen bij het behalen van de doelen?  

De middag werd afgesloten met een impressie van de reis die een aantal bestuursleden net 
gemaakt hadden naar een aantal scholen die StAP ondersteunt. 
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De 5e StAP-reis van 26 April tot 18 Mei 2014 

In het jaar 2014 werd er na 5 jaar wederom een reis naar Kenia, Oeganda en Tanzania de z.g. 
StAP landen gemaakt. 

         

De 4 reizigers waren de toenmalige voorzitter Anneke Westerhof, Anna Poot  herself, de 
ambassadeur van StAP, Maarten van Dorp de penningmeester en Anke Kuiper , algemeen 
bestuurslid. Zoals door de jaren heen gebruikelijk, werd de reis op eigen kosten gemaakt. Bij 
een aantal ontmoetingen met principal tutors en met studenten werd opgemerkt hoe uniek het 
was, dat de bijna 85 jarige Anna Poot, voor een gedeelte de reis zelf meemaakte. De 
begroetingen, met name die met An, waren hartverwarmend. 

Doel van de reis was het contact leggen met principal tutors, en met studenten en 
afgestudeerden die door StAP zijn ondersteund.  De contactpersonen, maar ook verschillende 
docenten gaven informatie over de laatste ontwikkelingen in het curriculum. Bij verschillende 
ontmoetingen kwamen de millenniumdoelen 4 en 5: het terugdringen van moeder- en 
kindsterfte, aan de orde. 

De principal tutors hebben hun uiterste best gedaan om contacten te arrangeren met studenten 
die door StAP financieel ondersteund worden. Soms kwamen de studenten/afgestudeerden  van 
heinde en ver om over hun loopbaan te vertellen. 

Het bezoek aan enkele gezondheidsposten, waar afgestudeerden  in afgelegen  dorpjes werken, 
mag als hoogtepunt van de reis worden gezien. Het doel van de sponsoring n.l.  met goed 
opgeleide verpleeg- en verloskundigen de gezondheidszorg dichterbij de bevolking brengen, 
werd op dat moment goed zichtbaar. 

In Kenia werd Ortum Mission school of Nursing aangedaan. Belangrijk item: de docenten  
dienen om docent te mogen zijn/blijven hun Degree (bachelor of science in Nursing) te hebben 
behaald. Een  mogelijk aandachtspunt voor de sponsoring. 

In Oeganda werden in Kampala Nsambya school of Nursing  en Mengoschool of Nursing and 
Midwifery bezocht . Vervolgens meer op het platteland: Fort Portal: Virika school of Nursing 
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(daar werd een interessante vergadering over het curriculum belegd met docenten van de 
school) en Rakai Community school of Nursing. 

Na Oeganda vervolgden Maarten van Dorp en Anke Kuiper hun weg naar Tanzania. An Poot en 
Anneke Westerhof keerden eerder huiswaarts. In Tanzania werd Sengerema School of nursing 
en Midwifery bezocht, en een afstudeer ceremonie bijgewoond. Vervolgens naar Nkinga 
Institute of health sciences ( sommige docenten  behaalden hun bachelors via e-learning vanuit 
Zweden) en Kalondoto University of Health services ( banden met ICCO, Cordaid en AMREF). 

Al met al was het zeer nuttig de scholen te bezoeken zowel om  te zien wat de resultaten zijn 
van de gegeven beurzen als om de communicatie verder te verbeteren. Het was van belang  om 
het te belopen traject rondom het indienen van aanvragen nog eens te verhelderen aan de 
betreffende scholen. Dit zal in de toekomst tot kortere lijnen leiden wat betreft de financiering.  
 

 

PLANNEN VOOR 2015 

 

‐ Checklist vaststellen voor toekenning studiebeurs 

‐ Een jaar lang StAP scholen vaststellen. Het  volgende jaar weer bezien, januari is steeds het 
moment. Overzicht duidelijk maken van STAP scholen; per beslismoment. 

‐ Presentaties houden voor potentiele donoren, ook  richten op de jongere doelgroep 

‐ Vervolgopleidingen toekennen: bijv. een docent die een degree moet hebben voor een werkplek  
op een opleiding. Voorwaarde: nooit eerder gesponsord. 

‐ Beter inzicht krijgen in soorten opleiding voor verpleegkundigen in de StAP landen. 

‐ Aanmeldingsprocedure: Folder maken voor aanvragen, herzien in het Frans  en Engels. Deze 
versies van de procedure op de website plaatsen. 

‐ Basisplan PR en fondswerving aanscherpen. 

‐ Voorlichtingsmateriaal verder ontwikkelen voor de  StAP presentatie. 

‐ Een oproep doen en een pool maken van mensen die flex-vrijwllliger willen zijn voor StAP. Dit 
kunnen bijvoorbeeld ook stagiaires zijn van diverse opleidingen. Te denken  valt aan het 
ontwerp van  voorlichtingsmateriaal onder andere ten behoeve  van presentaties. 

‐ Om inzicht in de voortgang van studenten te verkrijgen wordt tenminste 1 x per jaar contact 
gelegd met alle contactpersonen (In de meeste gevallen zijn dat de hoofden van de opleiding). 
In deze contacten worden door StAP de volgende zaken aan de orde gesteld:  - Voortgang van 
de studenten. - Eventuele vernieuwingen in het onderwijs. - Aankomst en besteding fondsen 
Vanzelfsprekend kunnen ook andere, aan de beursverstrekking gerelateerde zaken aan de orde 
komen. 
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BIJLAGE: FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 

Donaties 

Na het moeilijke jaar 2013 lijkt het tij zich te keren. In 2014 stegen de inkomsten uit de 
mailingactie met 18% en is daarmee weer terug op het niveau van 2012. Dat geldt niet voor 
het aantal donateurs. In 2013 was dit aantal gezakt van 165 naar 135 en in dit jaar naar 132. 
De donateurs compenseerden dit gelukkig met een verhoging van de gemiddelde donatie van € 
58,= in 2013 naar € 70,= in 2014. 

Wij willen alle gevers hartelijk danken voor hun steun, mede namens de gesponsorde 
studenten. 

De cijfers 

Giften
t/m okt

 2014

in% van 

totaal

verschil 

t.o.v. 2013

t/m okt 

2013

in% van 

totaal

mailingactie 9.280 63% 18% 7.837 74%

incidenteel 5.528 37% 97% 2.806 26%

14.808 39% 10.644

7.500 15.732

instellingen/

legaten  

 

Kosten 

In 2014 hebben we opnieuw de kosten naar beneden weten te brengen. In 2013 bedroegen de 
kosten € 2.620,= en in 2014 € 2.433,= We hebben minder hoeven uitgeven aan foldermateriaal 
en portokosten. Door gebruik te maken van Western Union voor overboekingen naar Congo zijn 
er geen extra kosten meer gemaakt voor overboekingskosten en bankkosten. Deze zijn 
daarmee weer op een normaal niveau. In verband met het afscheid van bestuursleden zijn de 
kosten “diversen” hoger dan in 2013.  

De inkomsten rente en beleggen waren duidelijk minder dan in 2013. Enerzijds door de lage 
rente en anderzijds door een beduidend minder hoog saldo op de spaarrekening i.v.m. de 
uitbetaling van de sponsorgelden. Het werkkapitaal is daardoor met € 91 teruggelopen. 

 

Ontwikkeling werkkapitaal 

Jaar 2014 2013 2012 2011 2010 
Saldo 5271 5362 4823 3883 3047 
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Toezeggingen 

In de verslagperiode is voor een bedrag van € 58.502,= aan toezeggingen gedaan. Ten 
opzichte van de voorgaande jaren is dat hoog. Dit is vooral te danken aan de StAP-reis naar 
Afrika, wat tot een verhoging van de aanvragen heeft geleid. We konden aan de vraag voldoen 
omdat er nog voldoende geld te besteden was, maar de bodem is nu wel in zicht. 

We willen daarom iedereen oproepen mensen in uw omgeving te enthousiasmeren donateur te 
worden. 

Overzicht Toezeggingen 

jaar

land aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag

benin ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

burundi ‐ ‐ ‐ ‐ 3 1200 ‐ ‐ ‐ ‐

congo 7 19000 11 26.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 6 4050

kenia 4 4.110 4 3.860 10 11095 ‐ ‐ 13 12.650

mali ‐ ‐ 1 920 6 6.000 10 6.490 8 7.600

malawi ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1800 ‐ ‐

tanzania 13 18.112 6 5.430 8 9.700 4 3.200 2 1.120

uganda 15 17.280 8 9.638 3 4.000 4 3.000 6 3.250

zambia ‐ ‐ ‐ ‐ 5 3450 ‐ ‐ 1 4000

india ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1.000 2 2.000 ‐ ‐

overig ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 4000 ‐ ‐

totaal 39 58.502 30 45.848 36 36.445 23 20.490 36 32.670

20102014 2013 2012 2011
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Cijfers per 31 oktober 2014 

Giften Saldi Rekeningen

stand per 31‐10‐2014 per 31‐10‐2014

2012/2013 2013/2014 ING 3147637 5.410,26

Individueel 10.643,67 14.807,88 Rente  Meer 31476379 1.247,24

Insti tuten 7.500,00 7.500,00 Triodos 390309141 245,70

Totaal 18.143,67 22.307,88 Triodosspar2000123449 84.017,13

Fair Share  F 104507701 20.962,85

Begroot 25.000,00 25.000,00 Totaal 111.883,18

Nog te  rea l i seren 6.856,33 2.692,12 Vermogensoverzicht

per 31‐10‐2014

Verdeling ontvangsten individueel naar grootte bedrag Vreemd vermogen 19.552,68

Reserve  Sympos ium 5.227,25

Omschrijving aantal bedrag aantal bedrag Toezeggingen Openstaa 79.380,00

< 25 168 2.484,86 162 2.324,12 Balansposten 0,00

25 ‐ 50 35 1.650,76 47 2.147,69 Werkkapitaa l 5.270,60

50 ‐ 100 16 1.480,00 16 1.485,00 Nog te bestemmen 2.452,65

100 ‐ 150 3 425,00 3 430,00

150 ‐ 200 1 200,00 2 400,00 Aanvragen

> 200 7 4.403,05 12 8.021,07 2013 2014

Totaal 230 10.643,67 242 14.807,88 Behandeld 41 51

Accoord 30 45

2012/2013 2013/2014

89,2%

100%0%

% ontv. giften
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Giften/Subsidies

Ontvangsten Uitgaven/Uitbetaalde subsidies

2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014

gi ften 10.643,67 14.807,88 kosten overboeken 959,81 714,70

st. di jkverzwaring 0,00 0,00 benin 0,00 0,00

heimerink rei th 7.500,00 7.500,00 congo 2.040,00 18.000,00

legaat van Diepen 8.231,80 0,00 kenia 3.300,00 6.900,00

mal i 6.720,00 0,00

malawi 2.500,00 0,00

tanzania 15.105,00 11.022,00

uganda 7.350,00 16.907,50

india 0,00 1.000,00

zambia 870,00 0,00

26.375,47 22.307,88 38.844,81 54.544,20

rente 996,64 691,73 debetrente 0,00 0,00

overig 0,00 0,00 bankkosten 318,97 215,07

beleggen 1.259,16 935,09 kamer van koophandel 0,00 0,00

diversen 85,56 438,67

folders 692,79 540,84

webs i te 83,82 83,82

hael la 479,18 439,43

overschot/tekort(‐) 595,48 ‐91,01

2.255,80 1.626,82 2.255,80 1.626,82

Aangegane verplichtingen in Lopende verplichtingen

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag

benin 0 0,00 0 0,00 benin 0 0,00

congo 11 26.000,00 7 19000,00 congo 20 27.450,00

kenia 4 3.860,00 4 4110,00 kenia 17 14.870,00

mal i 1 920,00 0 0,00 mal i 14 6.770,00

malawi 0 0,00 0 0,00 malawi 1 900,00

tanzania 6 5.430,00 13 18112,00 tanzania 15 12.575,00

uganda 8 9.637,50 15 17280,00 uganda 24 14.235,00

india 0 0,00 0 0,00 india 0 0,00

zambia 0 0,00 0 0,00 zambia 4 2.580,00

burundi 0 0,00 0 0,00 burundi 0 0,00

overig 0 0,00 0 0,00 overig 0 0,00

30 45.847,50 39 58502,00 95 79.380,00

Giften per maand

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag

nov 11 1018,95 9 4971,27 13 681,45 8 161,53

dec 85 3142,31 115 6693,31 100 5542,52 88 6435,77

jan 63 4151,64 46 2966,64 41 1884,6 42 2324,60

feb 21 623,57 11 288,57 8 586,53 11 146,05

mrt 15 1697,57 13 250,95 11 154,27 11 213,92

apr 16 405,04 12 334,04 9 498,3 9 404,17

mei 8 173,57 8 379,22 9 146,53 9 116,53

jun 9 2724,81 11 766,31 9 724,27 12 859,27

jul 14 1396,57 13 312,12 8 97,88 10 132,88

aug 6 51,57 7 403,57 6 61,53 13 2458,93

sep 7 765,24 6 61,31 9 183,79 15 263,27

okt 9 1689,04 9 1330,31 7 82 14 1290,96

264 17839,88 260 18757,62 230 10643,67 242 14807,88

2013/20142010/2011 2011/2012 2012/2013

2012/2013 2013/2014
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Gesponsorde studenten

v m v m v m v m v m v m v m

benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

congo 0 0 1 5 0 0 0 0 7 4 5 2 13 11 24

kenia 6 2 9 2 0 0 8 3 2 2 3 1 28 10 38

mal i 2 2 8 0 5 5 6 0 1 0 0 0 22 7 29

malawi 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6

tanzania 13 3 1 1 4 0 6 2 2 4 4 9 30 19 49

uganda 12 1 5 1 2 2 1 2 6 2 6 9 32 17 49

zambia 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2 5

burundi 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 3

india 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3

36 9 24 9 15 7 27 10 18 12 18 21 138 68 206

Totaal

37 30 39 206

2012 2013

45 33 22
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Gesponserde Studenten door de jaren heen

Land < 2005 v.a . 2005 Totaa l

Benin 36 10 46

Botswana 1 0 1

Burkina  Fasso 1 0 1

Burundi 3 3 6

Congo 10 53 63

El  Salvador 1 0 1

Ethiopie 3 0 3

Gabon 1 0 1

India 3 3 6

Kameroen 1 0 1

Kenia 23 48 71

Laos 1 0 1

Malawi 0 11 11

Mal i 3 40 43

Namibie 1 0 1

Nepal 1 0 1

Pakistan 1 0 1

Tanzania 74 143 217

Uganda 60 93 153

Zambia 3 5 8

Zimbabwe 1 0 1

Totaa l 637  

 

 

 


