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Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Yourright Foundation.
Wie kon begin 2020 bedenken dat we eind 2021 nog steeds de gevolgen van de
wereldwijde Covid-19 pandemie zouden ervaren.
Hierdoor zijn we het afgelopen jaar niet in staat geweest om met cliënten af te
reizen. Dat wil echter niet zeggen dat we stil hebben gezeten. We hebben diverse
activiteiten ondernomen en onze contacten in zowel Tanzania als in India warm
gehouden. Ook hebben we onze bescheiden online winkel geopend.
Daarnaast hebben we gekeken wat we in Nederland als stichting zouden kunnen
ondernemen samen met andere organisaties. Dit heeft er onder andere toe geleid
dat we samen met Time To Help Nederland actief zijn geweest voor de daklozen in
Delft. En samen met Stichting Dunia Lulu hebben we een inzameling gehouden voor
India.
Ondanks het feit dat we niet fysiek aanwezig konden zijn hebben onze partners in
Tanzania grote vooruitgang geboekt. We kunnen niet wachten om in 2022 weer te
kunnen reizen en de blije gezichten van de kinderen te zien.
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 krijgen
• samenwerking te bevorderen
• goed te doen
Fondsen verwerven
Op diverse manieren hebben we het afgelopen jaar inkomsten gegenereerd. In
Tanzania en India hebben wij artikelen laten maken of ingekocht en deze waar
mogelijk verkocht of ingezet voor een loterij.
Daarnaast hebben we verschillende donaties mogen ontvangen en hebben we toch
wat diners kunnen organiseren.
Helaas kon de benefietlunch bij ABN AMRO Bank niet doorgaan maar is er toch door
de medewerkers een mooi bedrag gedoneerd.
Naamsbekendheid verkrijgen
Door het inzetten van onze facebookpagina, Instagram en
eigen YouTube kanaal kan iedereen onze activiteiten volgen.

Samenwerking met andere organisaties
Voor ons vertrek naar Tanzania zijn wij in contact gekomen met Time to Help
Nederland. Zij zijn een humanitaire hulporganisatie, die zich wereldwijd inzet voor
de verbetering van levensomstandigheden van de minder bedeelden in de
samenleving. Begin 2021 hebben we ons gezamenlijk ingezet voor de daklozen in
Delft.
Samen met Stichting Dunia Lulu India hebben we een inzamelingsactie gehouden
voor de aanschaf van zuurstofapparaten voor India.
We hadden daarnaast het plan om samen met het COA (Centraal Orgaan opvang
asielzoekers) in Zutphen activiteiten te ontplooien. Helaas is dit door de grote
toestroom van mensen uit Syrië helaas nog niet gelukt.
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1.2

Activiteiten Tanzania

Helaas konden we niet fysiek naar Tanzania.
Maar we hebben daar een net afgestudeerd social worker ‘in dienst’genomen. Zijn
heeft haar kennis gedeeld en is na deze periode ook als vrijwilliger aan Kitou
verbonden gebleven.
Helaas zijn er dit jaar 2 kinderen en een medewerkster overleden. Ook dat hoort bij
het leven maar heeft ons wel veel verdriet gebracht.
We hebben ook nog een donatie gedaan voor het kerstfeest op Kitou Cha Baba
Oreste.
Gedurende het gehele jaar is er via facetime en WhatsApp contact met de
organisaties voor het geven van informatie en voorlichting.

1.3

Activiteiten India

Ook India heeft nog te kampen met de gevolgen van Covid-19 en er gelden strenge
inreis beperkingen. Op 10 mei zijn wij gestart met een inzamelingsactie om
zuurstofapparaten voor India aan te schaffen.
Onze actie heeft ervoor gezorgd dat wij 2 zuurstofapparaten hebben kunnen
bijdragen aan de actie van Stichting Dunia Lulu India. In totaal konden er 5
apparaten worden aangeschaft.
In december bezocht Mavi Gurjar, contactpersoon in India voor Stichting Dunia Lulu,
Nederland en is ook bij ons langsgekomen.
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1.4

Jaaroverzicht

Januari:
Maart:
Mei:
Augustus:
September:
Oktober:
December:

actief bij de daklozenopvang Delft en ontvangst donatie
afscheid van Patricia, onze stagiair in Tanzania
actie voor zuurstofapparaten voor India
Waterland markt in Delft en Flagship markt in Den Haag
Grote verloting in verband met 3-jarig bestaan
Benefietdiner, wederom een mooie donatie en de webshop via SumUp
live
Benefiet diner, Lunch donaties ABN AMRO, Kerst bij Kitou

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. Daarnaast moeten organisaties niet afhankelijk zijn van onze
stichting maar zelfstandig kunnen functioneren.

2.1

Activiteiten

Mogelijk dat we in 2022 weer een reis kunnen plannen. Wellicht niet met cliënten
maar wel met onze vaste crew. Op die manier kunnen we voorbereidingen treffen
voor het moment dat het weer mogelijk is om vrij te reizen.
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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 2021 is apart opgesteld en terug te vinden op onze website onder
de tab De Foundation.
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