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“Let us be the ones who say we do not accept that a child dies every three
seconds simply because he does not have the drugs you and I have. Let us
be the ones to say we are not satisfied that your place of birth determines
your right to life. Let us be outraged, let us be loud, let us be bold.”
Brad Pitt, actor

Het probleem van
straatkinderen in India

onderbrengen van straatkinderen in scholen,
welke hiertoe worden uitgerust met onder meer
een keuken en voldoende sanitaire voorzieningen.

Ondanks de groei van de Indiase economie met zo’n
10% per jaar leven nog 400 miljoen mensen onder
de armoedegrens (1 USD per dag). Mede daardoor
behoren de levensomstandigheden van kinderen in

Het Rainbow Home
programma

India tot de allerslechtste ter wereld:
• 	Onderdak en opvoeding: naast onderdak en
1.	Ruim 160 miljoen kinderen zijn chronisch
ondervoed
2.	Er leven naar schatting 11 miljoen kinderen
op straat
3.	Per jaar sterven 2,4 miljoen kinderen voor het
5e levensjaar
4.	40% meer meisjes dan jongens overlijden
voor het 5e levensjaar
5.	Bijna de helft van de 250 miljoen werkende
kinderen leeft in India

begeleiding naar volwassenheid worden de
straatkinderen voorzien van gezonde voeding,
kleding en medische zorg. Tot het programma
behoren voorts sport (karatelessen, basketball) en
spel, zang, toneel en dans.
• Onderwijs. Alle voormalige straatkinderen gaan
naar school, vaak na een korte periode van
remedial teaching.
• 	Ketenzorg: elk kind volgt een traject vanaf de
introductie in het programma totdat zij in staat is

6.	Elk 2e kind heeft geen toegang tot onderwijs

een sociaal en economisch zelfstandig bestaan te

7.	Ruim 15 miljoen kinderen zijn “eigendom”

leiden.

van hun werkgever

• 	Integratie: de integratie met meer bevoorrechte
leeftijdsgenoten gaat direct van start doordat

Missie, doelstelling en formule

de voormalige straatkinderen samen met
hen naar school gaan. Alle kinderen dragen
schooluniformen waardoor het verschil in afkomst

• 	De missie van Partnership Foundation is het
verbeteren van levensomstandigheden en
toekomstmogelijkheden van straatkinderen in India.
• 	Doel is het ontwikkelen van een keten van
50 Rainbow Homes voor 10.000 straatkinderen
(meisjes) in 2018.
• 	De formule bestaat uit het permanent
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niet opvalt.
• Reïntegratie: tijdens de laatste fase van de
opleiding worden de meisjes voorbereid op een
zelfstandig bestaan, met betaald werk.
• 	Vrijheid: de kinderen met verschillende etnische
en culturele achtergronden zijn volledig vrij in het
praktiseren van de eigen religie en cultuur.
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Een bedrijfsmatige aanpak

de stichting naast hun hoofdberoep; geen van de

Rainbow Home in Loreto Elliot Road, Calcutta,

Rainbow Home. In totaal is in 2007 een bedrag

bestuursleden ontvangt een honorarium. Het bestuur

kon in het verslagjaar nog niet worden geopend,

van 282.120 euro overgemaakt naar het project in

Een grootschalige en innovatieve oplossing voor

werd in 2007 gevormd door:

in verband met ingewikkelde en langdurige

India.

procedures om de benodigde bouwvergunningen

straatkinderen vraagt om een bedrijfsmatige aanpak.
Hieronder verstaan wij het werken met een beproefde
formule en het sturen op transparantie, lage kosten,
heldere rapportages, professionele audits en
meetbare resultaten.

•	Theo Gerritsen, penningmeester, partner bij
Deloitte Tax in Arnhem

nagenoeg afgerond.

Finles in Utrecht

5.	Rapportages en kwaliteitsbewaking. De inhoud
en structuur van de rapportages is in 2007
op onderdelen verder verbeterd. Van elke

•	Hans van der Holst, secretaris, directeur van
•	Koos van der Velden, bestuurslid,

2.	Nieuwe projectpartners in India. Naast Loreto

Rainbow Home zijn in 2007 nieuwsbrieven

in Calcutta is Partnership Foundation een

ontvangen, en van alle kinderen zijn case-studies

De Rainbow Home formule is vastgelegd in een

hoogleraar Public Health aan de Radboud

samenwerking aangegaan met de Centre for

gemaakt. Eenmaal per jaar ontvangt Partnership

Manual `Management & Organisation of the Rainbow

Universiteit in Nijmegen NL en lid van

Equity Studies in New Delhi, opgericht door de

Foundation een progress report voor elk kind

Homes’ waarin onder meer de kwaliteitscriteria

de Rawoo, wetenschappelijke raad voor

in India bekende human rights activist Harsh

dat langer dan 6 maanden in het programma is

voor programma, administratie en rapportages

ontwikkelingssamenwerking

Mander. Eind december 2007 zijn door deze

opgenomen; dit rapport bevat informatie over

organisatie 2 Rainbow Homes geopend in New

schoolresultaten, persoonlijke ontwikkeling en

Delhi, in samenwerking met de Indiase overheid.

eventuele bijzonderheden over de gezondheid.

Deze heeft beide schoolgebouwen ter beschikking

Elke maand ontvangt Partnership Foundation

gesteld, en financiert tevens een deel van de

een overzicht van het exacte aantal kinderen per

kosten van het project. Het voedselbudget in New

Rainbow Home. Er zijn 4 werkbezoeken gebracht

Met ingang van 11 juni 2008 is Michiel Steeman,

Delhi wordt grotendeels gesponsord door een

aan Calcutta, New Delhi en Hyderabad, tijdens

werkzaam bij ING Commercial Finance in Bunnik,

lokale stichting, Food for the Hungry. In Calcutta

welke de kwaliteit en voortgang van het project in

benoemd tot onbezoldigd directeur van Partnership

hebben de Providence Sisters in navolging van

detail zijn doorgenomen. Michiel Steeman bezocht

Foundation. Harry Clemens, econoom en werkzaam

Loreto een eerste Rainbow Home geopend.

Calcutta en New Delhi voor het bespreken van de

zijn vastgelegd. Partnership Foundation is
verantwoordelijk voor de financiering van het project,
en verleent tevens hands-on assistentie op het gebied
van management en organisatieontwikkeling

De kernpropositie voor
sponsoring

•	Mw. Franci Wessels, bestuurslid, werkzaam
bij Positioneringsgroep Hilversum
•	Ferd van Koolwijk, oprichter en voorzitter,
management consultant Van Koolwijk & Partners

financial audits en begrotingen.

De sponsoring van een volledige Rainbow Home

bij Hivos in Den Haag, treedt tegelijkertijd aan als

voor straatkinderen in India blijkt een aantrekkelijke

Financial Manager. Daarnaast zal Maurice Unck,

propositie voor met name bedrijven en (voormalige)

jurist en werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen

Foundation in Amstelveen heeft Cap Gemini de

ondernemers, al dan niet met een eigen stichting.

het team als vrijwilliger versterken op juridisch en

kosten gesponsord voor een Computer Education

veel aandacht besteed aan de gezondheid van

De sponsor financiert een eigen Rainbow Home

organisatorisch vlak.

Centre, voor 5 jaar, waar zo’n 300 meisjes uit de

de kinderen. Na een initiële check-up worden

Rainbow homes in Calcutta computer onderwijs

met name het gezichtsvermogen en het gebit

voor meerdere jaren, en ontvangt van Partnership

3.	Computer Education Centre. Via Net4kids Aid
6.	Gezondheidszorg. In de Rainbow Homes wordt

Foundation nieuwsbrieven, informatie over de

Sacha de Boer, Paul Rosenmöller en Gerlach

krijgen. Het CEC is elke dag geopend van 8 tot

regelmatig gecontroleerd. Enkele kinderen

kinderen en financiële rapportages. De meeste van

Cerfontaine vormen het Comité van Aanbeveling.

20.00 uur, en er zijn twee fulltime docenten

hebben in de loop van 2007 een operatie moeten

aangesteld.

ondergaan. Er wordt op gestuurd dat de kinderen

deze sponsors hebben het eigen project in India reeds
zelf bezocht.

Bestuur, Organisatie en
Comité van Aanbeveling
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te verkrijgen. Inmiddels zijn de voorbereidingen

Activiteiten en resultaten in
India in 2007

leren zichzelf goed te verzorgen, en met name veel
4.	Financiën. Deloitte, Haskins & Sells (Calcutta)
verrichtte wederom de jaarlijkse financiële
audit, en bracht hierover verslag uit, inclusief

1.	Aantal kinderen en Rainbow Homes. In 2007 is

aandacht te besteden aan persoonlijke hygiëne.
7.	Onderscheiding. Op 23 maart 2007 ontving de

een management letter. Op grond hiervan is de

pionier van het Rainbow Home project, Sr. Cyril

het aantal Rainbow Homes gegroeid van 4 naar

meerjarenbegroting aangepast en zijn enkele

Mooney, de Padma Shree Award uit handen

Stichting Partnership Foundation is in 2002

7, waarvan 5 in Calcutta en 2 in New Delhi. In het

administratieve verbeteringen doorgevoerd.

van India´s President Abdul Kalam vanwege

opgericht door enkele mensen uit het bedrijfsleven.

Rainbow Home programma voor straatkinderen

De totale kosten per kind per jaar bedragen

haar levenslange inzet voor onderwijs aan de

De bestuursleden beschikken over bedrijfsmatige

waren per 31 december 2007 800 kinderen

gemiddeld ongeveer 450 euro, afhankelijk onder

allerarmsten. Het was meer dan 30 jaar geleden

en inhoudelijke kennis en ervaring, en besturen

(meisjes) opgenomen. De voor 2007 geplande

meer van het stadium van ontwikkeling van een

dat deze hoogste Indiase onderscheiding aan een
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niet-Indiër werd uitgereikt. Voor bijzonderheden zie

Rainbow Home voor drie jaar. Investeerder Marcel

www.loretosealdah.com en klik op Padma Shree.

Boekhoorn doneerde wederom een mooi bedrag
voor het straatkinderproject in India, evenals

8.	Een nieuwe Rainbow Home film met Erik de

Iona Stichting Amsterdam. Texx International uit

Vogel en Carolien de Bruin. Georganiseerd door

Apeldoorn verzorgde pro bono de vertaling van

Kidsrights heeft een Nederlandse filmcrew in

jaarrekening, nieuwsberichten en nieuwsbrieven,

maart 2007 in Calcutta opnames gemaakt voor

en Ogilvy Group Amsterdam verzorgde kosteloos

de nieuwe film van het Rainbow Home project.

het design van brochure en jaarverslag 2006.

Carolien de Bruin en Erik Vogel (hoofdrolspelers
in Goede Tijden Slechte Tijden) hebben hieraan

3.	Straatkinderen uit Calcutta ontvangen door HKH

pro bono hun medewerking verleend. De film is

Prinses Máxima der Nederlanden. Ter gelegenheid

te zien op www.partnershipfoundation.nl

van het 1e lustrum van Partnership Foundation en
op uitnodiging van Stebo School voor Particulier

Activiteiten en resultaten in
Nederland

Onderwijs brachten Sr. Cyril en 5 meisjes uit het
programma in Calcutta een 8-daags bezoek
aan Nederland. Hoogtepunt van dit bezoek
was een bijzonder hartelijke ontmoeting in

1.	Inkomsten en kosten. De totale inkomsten

Paleis Noordeinde met Prinses Máxima op 15

namen toe van 730.228 euro in 2006 naar

oktober. Hotel Figi en ING Commercial Finance

1.292.343 euro in 2007. De totale kosten (kosten

sponsorden een bijeenkomst waar ruim 200

fondswerving, uitvoering projecten, beheer en

belangstellenden en sponsors van Partnership

administratie) bedroegen 22.737 euro, hetgeen

Foundation kennismaakten met de gasten uit

neerkomt op 1,8 % van de inkomsten (was 2,1%

Calcutta, verwelkomd door Gerlach Cerfontaine

in 2006). Voor de eerste maal sinds de oprichting

namens Bestuur en Comité van Aanbeveling.

in 2002 is door Partnership Foundation aan de

Voorts brachten Sr. Cyril en Nazimun, Poddo,

voorzitter een deel van de kosten vergoed welke

Shefali, Sunita en Shareen bezoeken aan Stebo,

hij in 2007 voor het project heeft gemaakt. Het

Christelijke Hogeschool in Ede, Cordaid, Net4kids

betreft hier de reiskosten en telefoonkosten

Aid Foundation en Deloitte. Daarnaast was er

gemaakt ten behoeve van Partnership Foundation.

voldoende tijd voor sightseeing in Amsterdam
en natuurlijk een bezoek aan Madurodam. Hotel

2.	Uitbreiding van het sponsornetwerk. Net4kids Aid

Figi Zeist en Okura Hotel Amsterdam namen de

Foundation verlengde haar precommitment met

verblijfskosten van de gasten voor hun rekening.

een jaar, voor een periode van in totaal drie jaar,
voor de financiering van drie Rainbow Homes in

8

4.	Bezoek Harsh Mander aan Nederland. Onze

Calcutta, in samenwerking met Wilde Ganzen.

nieuwe samenwerkingspartner uit New Delhi, mr.

Kidsrights Foundation bleek bereid na een bezoek

Harsh Mander, bracht in november een bezoek

aan het project in Calcutta drie Rainbow Homes

aan Nederland. De in India bekende human rights

in New Delhi te financieren, voor een periode

activist en auteur van het boek ‘Unheard Voices’

van 3 jaar, plus 50% van de de begroting van de

was in NL voor het geven van enkele lezingen.

Loreto Sealdah Rainbow Home in Calcutta. Turing

Tijdens zijn bezoek sprak hij met het bestuur van

Foundation financiert de overige 50% van deze

Partnership Foundation, vertegenwoordigers
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van Wilde Ganzen, Net4kids Aid Foundation

tarief. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de

van de rapportages. Dit handboek wordt gebruikt

was aanleiding voor het Reformatorisch Dagblad

en Kidsrights en enkele potentiële sponsors.

website. Voorts ontving Partnership Foundation

voor de uitbreiding van het model naar andere

voor een paginagroot artikel, in de vorm van

Een artikel van hem over het probleem van de

van haar Indiase partner volgens afspraak de

steden in India. In verband met de uitbreiding

een interview met Sr. Cyril. Ook enkele kleinere

straatkinderen in India in de Hindustan Times is in

nieuwsbrieven, de financiële audit, alsmede

van inkomsten en verantwoordelijkheden is

periodieken besteedden aandacht aan deze

dit jaarverslag opgenomen. Hij werkt samen met

rapportages van alle kinderen in het programma.

een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

gebeurtenis. Daarnaast verscheen in oktober een

Partnership Foundation ontving van de

interview met de voorzitter in Bizz Magazine.

onder meer de Supreme Court of India, en met de
voormalige Chief of Staff van de Indiase Marine,

6.	Bestuur en organisatie. Bestuur en Comité van

Belastingdienst de bevestiging van haar status

Admiraal Thaliani. Vanuit zijn verleden als District

Aanbeveling vergaderden driemaal gezamenlijk

als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling. In

Tot zover een overzicht van de belangrijkste

Collector beschikt Harsh Mander over goede

in de loop van het verslagjaar; het bestuur 5

het verslagjaar is Partnership Foundation verhuisd

ontwikkelingen in 2007 in India en Nederland. Het

contacten met de Indiase overheid.

maal. Melissa Visser van Finles werd bereid

naar Van Westrenenlaan 1a in Driebergen; de

bestuur is tevreden met de ontwikkeling van het

gevonden de vergaderingen te notuleren. Kasper

contactgegevens bleven ongewijzigd.

project, en spreekt haar oprechte dank uit aan een

5.	Financiële verslaglegging en rapportages.

Tideman, consultant in Pune, begeleidde de

De samenstelling van de jaarrekening

start van het Rainbow Home project in New

2007 is wederom pro bono verzorgd door

Delhi. Partnership Foundation heeft geen

werkzaambelasting bleef er naast het bijzonder

Deloitte. Aangezien één van de partners van

betaalde medewerkers in dienst; geen van de

geslaagde bezoek van de meisjes uit Calcutta niet

Deloitte penningmeester is van Partnership

bestuursleden ontvangt een honorarium. Het

veel tijd over voor het genereren van publiciteit.

Foundation verstrekt Deloitte de goedkeurende

Handboek ‘Management & Organisation of

Er is tweemaal een nieuwsbrief verzonden naar

accountantsverklaring niet zelf. Deze wordt

the Rainbow Homes’ is verder verbeterd. In

het netwerk van sponsors, en de actualiteit werd

afgegeven door Avivos Accountants uit Velp, na

dit handboek zijn de criteria opgenomen met

weergegeven in regelmatige nieuwsberichten op

een extra controle, en tegen een gereduceerd

betrekking tot de kwaliteit van het programma en

de website. Het bezoek van onze gasten uit India

ieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.
7.	Publiciteit. Vanwege de toegenomen

Maya Shaw

Hema Gupta
Lilu Das
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Hindustan Times
3rd of October 2007

A group of volunteers are sitting outside the temple

The majority of street boys courageously negotiate

Many street girls have single mothers. Rabbo’s

gates, talking with a group of girls who live by

lives alone on the streets, rebelling against abuse and

husband left her ten years ago, and her sons grew

begging. Suddenly Firoza tenses, visibly wilts, and

neglect in their homes by severing links with their

into drunken vagabonds. It is her two daughters who

Fragile bodies, fragile Dreams

tries to hide behind one of young women volunteers.

families. By contrast, most street girls we encounter

help her light the kitchen fires through rag picking.

By Harsh Mander

An older street girl Salma fiercely runs and grabs

in Delhi continue to live on pavements or in slums

Asha’s father also left home, leaving behind three

the shirt of a disabled old man who is walking past.

with families, which send them out to earn to support

brothers and three sisters. Her mother started living

A sullied hand tugs insistently at your clothes.

He also cannot speak, but he angrily gesticulates

their siblings and parents. This they do stoically and

with another man, who drinks away the money that

You turn to see a little arm outstretched - at the

and threatens the girls. Salma protectively embraces

bravely, but with much less of the reckless joyfulness

the children bring home from rag-picking. For Rabina,

same time peremptory and tentative -, a small head

the younger Firoza. Her unspeakably gloomy and

that street boys craft out of their hard-won freedom.

the story was the same but it ended in gruesome

of tousled matted hair, patchy and pallid skin coated

sordid tale then unfolds. Firoza’s mother has sold her

In their early years, street girls mostly beg. As they

tragedy five months earlier, when the man she lived

with many days of unwashed dirt, bare sprightly feet,

daughter to this aged man, a veteran of the temple

grow older, the majority rag-pick at waste dumps

with killed her son in rage when she refused to part

and a loose faded frock almost slipping off the little

premises. He rapes her regularly, and in return he

and markets, earning more than a hundred rupees

with her life’s savings of four thousand rupees. He is

girl’s slender shoulders. On those shoulders rests the

gives money to the family to enable it to survive from

daily. Bullied and molested, they learn to shout swear

now in jail, and Rabina is surviving on the pavements

burdens of survival of a large destitute family. And yet

day to day. We find her mother and urge her to let us

words, and grapple with their fists. Many chew

of Bawana.

what shines through the grime, like a miracle, is the

take the girl under our care. She declines sadly.

tobacco or sniff adhesive solution bought from cycle

most beautiful pair of sparkling black eyes.

‘I love my daughter. But if I let her go, how will we

shops for a high. And either through their parents or

Chandni’s blind mother has begged all her life but

live?’ While we plan to requisition the police to rescue

on their own, many learn early ways to furtively earn

heroically taken her five daughters though elementary

Delhi has far fewer street girls than boys, but those

the girl, I struggle to not judge the utterly defeated

larger sums from older men who seek casual street

school. Proud that she has studied up to class 7,

girls who are forced to work on its mean streets

older woman, but cannot succeed.

sex with children.

Chandni insists on speaking in broken English. But

negotiate daily the metropolis at its most predatory.
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most street girls are not so fortunate. Every single girl

Firoza is barely ten tears old. From a family of

Salma’s family migrated years ago from Bihar.

Lakshmi is fourteen, and is often detained by the

we have met on the streets longs to study, but this

migrants from a village near Kolkata, she is delicate

They had built a tiny shanty in a slum near the iron

local police. They call her an incorrigible thief. For

is possible only if the government opens hundreds of

and fragile behind her grubby exterior. She cannot

bridge across the Yamuna River, not far from the

years her family sends her out to earn, beating her if

residential schools for them. The Delhi government

hear or speak, nor can her younger sister. Their father

cremation grounds, and lived there for 18 years.

she returns with less than a hundred and fifty rupees

has at last agreed to open four such residential

is addicted to smack and lolls about all day in a small

But more than three years ago, these were razed by

each evening. Usually this is not difficult, as she is

schools for street children, and many more mothers

rented hut in Shastri Nagar. His two daughters beg

government dozers and they were forcibly shifted to a

an expert rag-picker. But she is not just her family’s

have agreed than we have space for, to sacrifice the

with wordless insistence at Hanuman Mandir near

resettlement site in distant Bawana. The house sites

principal bread earner; she is also a child, and there

earnings of their girls so that they live safe and happy

Yamuna Pushta. To throngs of waiting beggars, some

there required a down payment of seven thousand

are days when she and her street friends lose track of

childhoods illuminated by learning.

temple devotees give bananas and other fruit, others

rupees, which they could not afford to pay. So they

time in their games in the public park. She realises it is

bring cooked kulchas and kachoris with halwa; many

live now under a blue plastic sheet on a pavement.

evening, and she will be thrashed if she returns home

One girl tells us wistfully, ‘Even if my father does not

give away sweetmeats as prasad. On festival days

Each day the family of six takes a two hour crowded

empty handed. So she breaks into homes and steals

let me go, I want to wear a school uniform even for

or in memory of loved ones, some even distribute

bus ride each way, costing ten rupees each, to reach

what she can clutch and sell in the black market.

one day. Can I at least do that? Just for one day.’

clothes. But the day’s work for the sisters is not

the Yamuna Pushta area. Their father used to ply a

Other days she finds a man who wants sex: they are

complete without collections of alms of cash, coins

rickshaw in Chandni Chowk, but these were recently

easy to spot. She takes money in advance, and they

wheedled out of those who line up for worship at the

banned by the traffic police, so he mopes unemployed.

quickly conclude their liaison in a dark corner of a

shrine. Their mother sits on a side lane, and the deaf

His four children vigorously get to work: for the

park. Sometimes she is able to nimbly run away with

mute girls leave with her their collections, and run

younger two, work is begging at the temple, and for

the man’s money before he is able to grab her,

back for some more.

the older ones, earnings are more through rag picking.

but mostly she is not so lucky.
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Balans per 31 december 2007
(na resultaatbestemming)

31.12.2007

31.12.2006

€

€

Actief
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa

1

]

1.371.214

488.456

Liquide middelen

2

]

244.746

140.018
628.474
1.615.960

628.474

Passief
Kapitaal
Bestemmingsreserve

3

]

325.022

142.422

Bestemmingsfondsen

4

]

1.290.188

485.302
1.615.210

Kortlopende schuldem

5

]

627.724

750

750

1.615.960

628.474

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.
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Staat van baten en lasten over 2007

Resultaatbestemming 2007
Resultaat 2007
2007

2006

€

€

987.486

Vrijval bestemmingsfondsen a.g.v. doorbetalingen toegezegde bijdragen

+/+

282.150

-/-

110.000

-/-

386.950

-/-

490.086

-/-

100.000

van derden aan ‘homes’ in 2007

Baten
Baten uit acties en fondswerving

Dotatie bestemmingsfondsen a.g.v. toezegging bijdrage
door Stichting Turing Foundation
1.291.268

727.149

Subsidies van overheden

0

0

door Kidsright Foundation

Baten uit beleggingen

0

0

Dotatie bestemmingsfondsen a.g.v. toezegging bijdrage

1.075

3.079

Overige baten

6

7

]

]

Dotatie bestemmingsfondsen a.g.v. toezegging bijdrage

door Net4kids Aid Foundation
Dotatie bestemmingsfondsen a.g.v. toezegging bijdrage

Som der baten

1.292.343

730.228

door Iona Stichting
Nog te bestemmen resultaat 2007

Lasten

182.600

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2007 is het nog te bestemmen resultaat over 2007

* Besteed aan doelstelling

toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Schenkingen Rainbow Homes India

8

]

282.120

212.750

Uitvoeringskosten

9

]

13.173

10.477
295.293

223.227

* Werving baten
Kosten acties en fondswerving

10

]

1.729

5.222

Kosten verkrijging subsidies overheden

0

0

Kosten van beleggingen

0

0
1.729

5.222

* Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

11

]

7.749

2.298

Rentelasten en soortgelijke kosten

12

]

86

0
7.835

2.298

Som der lasten

304.857

230.747

Resultaat

987.486

499.481

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.

Laxmé Mondal

16

17

Stichting Partnership Foundation

Toelichting op de balans en
de staat van baten en lasten

Grondslagen voor de waardering van activa,
passiva en resultaatbepaling
Baten

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Overige vorderingen en overlopende activa:

Activiteiten

De baten van de stichting zullen worden gevormd

Stichting Partnership Foundation is in 2002 opgericht

door subsidies en donaties, schenkingen en

door mensen uit het bedrijfsleven met als missie het

erstellingen (die slechts onder het voorrecht van

structureel verbeteren van de levensomstandigheden

boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard) en

en toekomstmogelijkheden van straatkinderen in

legaten alsmede alle andere verkrijgingen en baten,

Te vorderen Stichting Money4 Good

India. Doel is een keten te bouwen van 50 Rainbow

waaronder bijdragen van hen in wier belang de

Te vorderen rente

Homes voor elk ongeveer 200 straatkinderen in 2018,

stichting werkzaam is en opbrengsten uit activiteiten

in de grote steden van India.

van de stichting.

Algemene grondslagen voor de opstelling

Lasten

van de jaarrekening

De lasten bestaan uit diverse kosten inzake het

De waardering van activa en passiva en de bepaling

bestuur van de stichting, welke zijn veroorzaakt in

van het resultaat vinden plaats op basis van

het betreffende boekjaar.

1. Vorderingen en overlopende activa

31.12.2007

31.12.2006

€

€

0

1.642

2.039

1.512

Nog te ontvangen gezamenlijke acties 2006

278.639

485.302

Nog te ontvangen gezamenlijke acties 2007

1.090.536

0

1.371.214

488.456

31.12.2007

31.12.2006

€

€

0

104.474

8.745

21.402

2. Liquide middelen

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende
balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa

Belastingen

en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De stichting is op grond van artikel 24 Successiewet

Fortis Bank, spaarrekening

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar

en het vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting

Fortis Bank, rekening-courant

waarop ze betrekking hebben. In overeenstemming

vrijgesteld van successie- en schenkingsrechten

ING Bank, rekening-courant

135.127

14.142

met de VFI-richtlijn “Reserves Goede Doelen”

respectievelijk vennootschaps- en omzetbelasting.

ING Bank, spaarrekening

100.874

0

244.746

140.018

is binnen het eigen vermogen onderscheid
aangebracht in reserves, bestemmingsreserves
en bestemmingsfondsen. De reserve is het
vrij besteedbare vermogen van de Stichting.

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves zijn door het bestuur van de
Stichting Partnership Foundation voor specifieke

De stichting heeft ten doel het behartigen van belangen van kinderen (in het bijzonder straatkinderen) in

doeleinden bestemde middelen. Bestemmingsfondsen

achterstandsituaties in India. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven, ter

zijn van derden ontvangen middelen waaraan

beschikking stellen en managen van fondsen ten behoeve van locale organisaties, projecten en programma’s in India,

door hen een specifieke bestedingsverplichting is

die ten doel hebben het aanbieden van huisvesting aan, de verzorging van, het geven van onderwijs ook op het gebied

gekoppeld. De VFI is de brancheorganisatie van

van moderne technologieën aan en de reïntegratie in de samenleving van kinderen in achterstandsituaties.

erkende goede doelen. De bepalingen van de
VFI-richtlijn “Reserves Goede Doelen”sluit aan

Het saldo van de baten en lasten wordt jaarlijks toegevoegd aan het eigen vermogen.

met de bepalingen hieromtrent zoals deze blijken
uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650
“Fondswervende instellingen”.
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3. Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen waaraan niet door derden een specifieke bestedingsverplichting is gekoppeld. Het bestuur heeft in overeenstemming met de (statutaire) doelstelling van de stichting
besloten dit deel van het eigen vermogen te bestemmen voor het specifieke doel van de stichting.
Het verloop van deze post is als volgt:
2007

2006

€

€

Stand per 1 januari

142.422

128.243

Dotatie/onttrekking cf. resultaatbestemming verslagjaar

182.600

14.179

Stand per 31 december

325.022

142.422

4. Bestemmingsfondsen
Het bestemmingsfonds is het deel van het saldo van de baten en lasten waaraan door derden een specifieke
bestedingsverplichting is gekoppeld. Het verloop van deze post is als volgt:
2007

2006

€

€

Stand per 1 januari

485.302

0

Dotatie/onttrekking cf. resultaatbestemming verslagjaar

804.886

485.302

1.290.188

485.302

31.12.2007

31.12.2006

€

€

750

750

Stand per 31 december

5. Kortlopende schulden
Overige schulden:

Accountantskosten

20
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Toelichting op de onderscheiden posten
van de winst-en-verliesrekening

8. Schenkingen aan Rainbow Homes India

6. Baten uit acties en fondswerving:
Contributies, donaties, giften en schenkingen

2007

2006

€

€

Stichting Net4kids Aid Foundation

532.236

253.569

Stichting Turing Fundation

162.500

0

Stichting Kidsright

411.950

0

Iona Stichting

100.000

0

8.577

178.005

0

183.497

73.230

93.033

2.775

2.623

0

16.422

1.291.268

727.149

Stichting Wilde Ganzen
Stichting Cordaid
Comerciële organisaties
Particulieren
Overig

2007

2006

€

€

Schenkingen Loreto Day School, Sealdah

95.127

140.250

Schenkingen Loreto Day School, Bowbazar

23.550

72.500

Schenkingen Computer Education Center, Calcutta

33.800

0

Schenkingen CES Rainbow Homes, New Delhi

46.780

0

Rechtstreekse betalingen door sponsoren

82.863

Stand per 31 december

282.120

212.750

2007

2006

€

€

Vliegtickets werkbezoek

5.246

7.392

Verblijfskosten

1.858

2.250

Annulerings- en reisverzekering

320

0

Overige reis- en verblijfskosten

5.749

835

13.173

10.477

2007

2006

€

€

9. Uitvoeringskosten

10. Kosten acties en fondswerving
De aard van het Rainbow Home project voor straatkinderen in India brengt de verantwoordelijkheid met zich mee
om de kosten van onderdak en onderwijs van de kinderen voor langere tijd te financieren. Om deze reden heeft

Website

982

866

Stichting Partnership Foundation met de belangrijkste van haar sponsors schriftelijke meerjarenafspraken gemaakt.

Video Rainbow Project

121

2.079

De hiervoor genoemde baten betreffen deze meerjarenafspraken, waarbij de totale bedragen door de sponsor

Overige promotiekosten

626

2.277

1.729

5.222

2007

2006

€

€

2.196

648

Accountantskosten

750

833

Kosten vergaderingen en promotiebijeenkomst

609

112

4.194

705

7.749

2.298

2007

2006

€

€

86

0

schriftelijk zijn toegezegd, en de feitelijke uitbetaling gespreid over meerdere jaren plaatsvindt. Er is vanaf de start
van het project gekozen voor het boeken van het totaal van de meerjarentoezeggingen in het jaar waarin deze
toezegging schriftelijk is ontvangen. Een schriftelijke toezegging die nog niet daadwerkelijk is ontvangen, is opgenomen als vordering op de balans.

7. Overige baten:

Rentebaten

2007

2006

€

€

1.075

3.079

12. Rentelasten en soortgelijke kosten

Telefoonkosten

Overige algemene kosten

12. Rentelasten en soortgelijke kosten:

Rentebaten
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Vooruitblik 2008
In het eerste kwartaal 2008 is een begin gemaakt met de uitbreiding van het project naar Hyderabad. Volgens
planning zullen hier medio 2008 twee Rainbow Homes van start gaan; met de overheid van Andra Pradesh is een
overeenkomst gesloten voor het gebruik van twee bestaande scholen voor huisvesting van straatkinderen. Thans
worden deze verbouwd en geschikt gemaakt voor permanente bewoning. De eerste groep kinderen verblijft op het
kantoor van onze partner in Hyderabad, in afwachting van de opening van hun eigen Rainbow Homes.
De doelstelling voor 2018 – vijftig Rainbow Homes voor in totaal 10.000 straatkinderen – blijft ongewijzigd.
Hiermede zal aan hen een kans geboden worden op een menswaardig en gelukkig leven, en een zinvolle toekomst.
Om dit doel te bereiken zijn nieuwe partnerships nodig met bedrijven en ondernemers die zich kunnen vinden in de
doelstelling en werkwijze van Partnership Foundation.

Ondertekening van de jaarrekening
Driebergen, 1 juni 2008

Het Bestuur van de Partnership Foundation:

Mr. Theo Gerritsen, penningmeester

Drs. Hans van der Holst, secretaris

Ferd van Koolwijk, voorzitter

Prof. dr. Koos van der Velden

Franci Wessels
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