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Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het eerste officiële jaarverslag van Stichting Yourright Foundation.
In 2018 zijn we al begonnen met activiteiten die geld opleverden voor onze stichting
in oprichting. Na de formele oprichting in september 2018 zijn een aantal grote
diners gegeven die de nodige inkomsten hebben opgeleverd.
Met het bestuur is besproken op welke wijze we invulling aan onze stichting willen
geven en op welke wijze we inkomsten willen generen om onze activiteiten in
Tanzania te financieren.
Hieruit zijn verschillende activiteiten ontstaan die ervoor gezorgd hebben dat er
eind 2019 een financieel gezonde stichting staat.
Daarnaast zijn er in Tanzania de nodige samenwerkingsverbanden aangegaan met
lokale organisaties zodat onze projecten ook in de toekomst geborgd zijn.
Ik ben trots op hetgeen wij in ons eerste jaar bereikt hebben en ben ervan overtuigd
dat er nog veel mooie initiatieven gerealiseerd gaan worden.
Nicole Schuijer
Voorzitter
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1.

Verslag van het bestuur

Doelstelling
Stichting Yourright Foundation biedt ondersteuning aan kinderen wereldwijd, maar
primair in Tanzania, op het gebied van zelfredzaamheid. We werken samen met
lokale partners en initiatieven.
De stichting streeft de volgende doelen na:


Zelfredzaamheid bevorderen
Het bevorderen van de zelfredzaamheid van kinderen en mensen wereldwijd
door het geven van workshops.



Mensen met een beperking in staat stellen bij te dragen aan onze
internationale projecten
Mensen vanuit Nederland met een beperking de mogelijkheid bieden om hun
in Nederland opgedane vaardigheden in het buitenland als trainer over te
dragen.



Trainen van skills
Aanbieden van trainingen op het gebied van de lifeskills, gezondheidszorg,
hygiëne en onderwijs;



Werven van fondsen
Het werven van fondsen (diensten, gelden en goederen) ter financiering van
onze projecten.
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1.1

Activiteiten Nederland

In Nederland zijn diverse activiteiten verricht om:
 fondsen te verwerven
 naamskendheid te krijgen
 meer inzichten te krijgen over het optimaliseren van onze stichting
Fondsen verwerven
Op diverse manieren hebben we het afgelopen jaar inkomsten gegenereerd. In
Tanzania hebben wij artikelen laten maken of ingekocht en deze op diverse plaatsen
verkocht. Zo hebben we met een stand o.a. gestaan op de Africa Now Market in Berg
en Dal, Wereldmarkt in Leiden, Pasar Botanica Delft.
Daarnaast zijn er vele benefietdiners, lunches en workshops georganiseerd waarbij
de opbrengst, na aftrek van kosten, volledig aan onze stichting ten goede kwam. Dit
hebben we o.a. gedaan op het Stanislas College te Rijswijk, bij ABN AMRO bank in
Amsterdam en voor medewerkers van Pameijer in Delft.
Naamsbekendheid verkrijgen
Door het inzetten van onze facebookpagina, Instagram en eigen YouTube kanaal
kan iedereen onze activiteiten volgen. Eind 2019 heeft Wordpress bureau Sowmedia
uit Rotterdam aangeboden om onze website te professionaliseren.
Daarnaast zijn er interviews gegeven voor radiostation Subliem, Delft on the Move
en Pameijer TV en presentaties voor Fuck Up Night The Hague en ABN AMRO.
Ontwikkeling stichting
We zijn in contact getreden met Erik Bloemkolk van Soft Tulip om van zijn
ervaringen te leren. Daarnaast zijn we gecoached door Athur van de Graaf (Starters
Station en ervaren crowdfunder) over hoe we onze organisatie verder kunnen
optimaliseren. Starters Station heeft ons ook aangeboden om in 2020 ons te blijven
ondersteunen.
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1.2

Activiteiten Tanzania

Tijdens ons verblijf in februari in Dar es Salaam Tanzania hebben we de volgende
zaken opgepakt:








80 kinderen uit Sala Sala getraind met workshops handwerken
30 kinderen van Green Pastures Orphanage getraind met workshops
handwerken
2 cliënten uit Nederland begeleid in zelfredzaamheid en zelfstandigheid
Begeleiders in Daycare center Kitou Cha Baba Oreste getraind
Green Pastures Orphanage slaapkamers en buitenkeuken geverfd
Kleedruimte bij Kitou Cha Baba Oreste laten bouwen
Samenwerking gerealiseerd tussen diverse organisaties o.a. via Young Life

Daarnaast gedurende het gehele jaar:
 140 kinderen bij 26 gezinnen van Mokicco financieel ondersteund
 Continu via facetime en WhatsApp contact met de organisaties voor het geven
van informatie en voorlichting.
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2. Toekomst
Wij willen een toekomst vaste organisatie neerzetten die over verschillende
continenten haar werkzaamheden kan verrichten om kinderen te ondersteunen in
zelfredzaamheid. Dit betekent dat we het concept van onze stichting goed moeten
uitdragen en borgen.

2.1

Activiteiten

Voor februari 2020 staat de volgende reis naar Tanzania gepland. Ook nu gaat er
weer een cliënt van Stichting Pameijer mee. Daarnaast gaat er iemand mee met
ervaring in het opzetten van een community center in Zuid Afrika en het geven van
foto workshops. Zijn kennis en ervaring zullen wij delen.
Door 2 leden van het bestuur zal er een privé reis gemaakt worden naar India. Hier
zullen zij kijken of daar draagvlak is voor de activiteiten van de stichting. De eerste
contacten met daar reeds werkzame organisaties is al gelegd.
Ook in 2020 zullen we op markten gaan staan om artikelen die we in Tanzania
inkopen te kunnen verkopen.
In juni zal er een informatiebijeenkomst georganiseerd worden om belangstellenden
goed te informeren over onze werkzaamheden.
In de zomer zullen we op markten in Delft staan.
Daarnaast zullen er gedurende het gehele jaar benefietdiners gegeven worden.
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3.

Organisatie

Naam:
Rechtsvorm:
Zetel:
Registratienummer bij de KvK:
Fiscaalnummer RSIN:
Vestigingsadres:
Website:
Email:
Telefoon:
ANBI status:

Stichting Yourright Foundation
Stichting
Delft
72645598
859185643
Waterloop 34 2614 XC Delft
www.yourright-foundation.org
info@yourright-foundation.org
+31 (0) 612970504
Ja

Activiteiten:

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van
mensen en kinderen wereldwijd.

3.1

Bestuur

Voorzitter:
Penningmeester/Secretaris:
Bestuurslid:

mevr. N.P. Schuijer
dhr. B.R.B. Driessen
mevr. M.J.L. Sam-Sin

Het bestuur voert haar werkzaamheden uit op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor
geen vergoeding.

3.2

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting.

4.

Jaarrekening

De jaarrekening 2019 is apart opgesteld en terug te vinden op onze website onder
de tab De Foundation.
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