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Voorwoord
“Be the change you wish to see in the world.”
—Mahatma Gandhi

In naam van Fynn, begonnen we in de zomer van 2017 met onze missie: zorgen dat dove kinderen in
ontwikkelingskansen dezelfde kansen krijgen als hij. Wij geloven dat we dove kinderen kunnen helpen
om een glansrijke toekomst tegemoet te gaan door (1) hun ouders gebarentaal te leren, en (2) hun
school fee te betalen. In 2018 zijn we daadwerkelijk begonnen onze dromen uit te laten komen en wat
voelen we ons gesteund in onze missie. We kijken terug op een inspirerend en sprankelend jaar en we
hebben alweer plannen gemaakt voor het nieuwe jaar!

Verslag van het bestuur
In 2017 begonnen we onze missie met het opbouwen van een startkapitaal door middel van een
crowdfunding. Deze liep begin 2018 nog door en ditzelfde jaar sloten we af met een wijnactie.
Daartussendoor ontvingen we meerdere subsidies en donaties waarbij de “Fynn Foundation” de
volgende bedragen ontving:
1- Crowdfunding: € 2.228,77
2- “Rotary Club Midden Betuwe Valburg”: € 500,00
3- “Lions Club Hardenberg”: € 500,00
4- “Voeten in de Aarde” (met bijzondere dank aan Trix Reijn): € 500,00
5- “Haëlla Stichting”: € 2.000,00
6- Martine Spruijt met haar viering van het tienjarig bestaan van “Tierelier Muziekplezier”: € 260,69
7- Wijnactie: €1.850,80 (inclusief rechtstreekse giften)
Daarnaast heeft de “Fynn Foundation” een aantal vaste sponsoren, waar we ook ontzettend dankbaar
voor zijn. Met structurele steun kunnen we ons immers inzetten voor structurele veranderingen.
Wat ons ook ontzettend heeft geholpen—en nog steeds helpt, is de hulp die we op andere wijzen
hebben verkregen. Zonder de samenwerking met Heleen Reedijk, Rianne Jansen en Marianne Maas van
“Kentalis International” was de “Fynn Foundation” niet zo ver gekomen. Ook de inspirerende
gesprekken met Marjos Dorjee, Pauli Hendriks, Els Schelders en Robbert Ensink van “Eardrop” en met
Niels van Heerbeek van “AfriKNO” hebben bijgedragen aan het hebben van de juiste kennis als het gaat
om het doen van ontwikkelingswerk voor jonge dove kinderen.
We zijn ook heel dankbaar hoe Matthijs Rekers van tieske.com spontaan de kosten op zich nam om onze
flyers te laten drukken. De prachtige foto van Fynn in zijn Supermanpak is gemaakt door Rens Plaschek.
En natuurlijk was de wijnactie in december nooit een succes geweest zonder Arno & Ina de Laak.
De “Fynn Foundation” is met ingang van 1 januari 2018 door de Belastingdienst aangewezen als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI)—ook een mooie erkenning voor onze missie en onze inzet.
Al deze hulp en het geloof in onze missie maakte het mogelijk dat de “Fynn Foundation” in 2018 zich
in kon zetten voor de volgende projecten:
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Families met dove kinderen In Rwanda & Zambia te helpen
Samen met “Kentalis International” is de “Fynn Foundation” betrokken bij de implementatie van de
Parental Awareness Workshops (PAW). In deze workshops worden ouders bewust gemaakt van het
potentieel van hun dove kind(eren) en worden ze ondersteund in het leren van gebarentaal.
Inmiddels hebben 120 ouders de workshops kunnen volgen—80 in Rwanda en 40 in Zambia. De
workshops zijn gegeven in samenwerking met de “Deaf Association in Rwanda” (RNUD) en de “Deaf
Association in Zambia” (ZNAD). Uit de evaluatie bleek dat veel ouders niet alleen heel gemotiveerd
waren om goed te leren communiceren met hun kind(eren), maar ze ook het belang in zagen om hun
kind(eren) naar school te laten gaan—ze hadden weer hoop. Naast zich in te willen zetten voor hun
eigen kind(eren) waren er ouders die zich ook in wilden zetten voor andere dove kinderen in hun
omgeving. De PAW heeft ook daarom veel potentie; mensen die openstaan voor verandering en die
voorop lopen kunnen daadwerkelijk verandering teweegbrengen in hun leefomgeving. Deze ouders
kunnen stigma’s doorbreken.
Dove kinderen te helpen zodat ze naar school kunnen
Gedurende de werkzaamheden omtrent de PAW werd duidelijk dat veel ouders de school fee niet
kunnen betalen voor hun kind(eren). Dit komt doordat dove kinderen vaak ver van school wonen en ze
dus intern moeten verblijven—wat relatief hoge kosten met zich meebrengt. Eind 2018 heeft de “Fynn
Foundation” besloten om twee kinderen te helpen om een toekomst zonder armoede tegemoet te gaan
door ze te sponsoren, zodat ze naar de “Nyabihu Demonstration School for the Deaf” in Rwanda
kunnen. Onderwijs is immers een van de beste manieren om ontwikkelingshulp te verlenen. Deze twee
leerlingen zullen hun schoolcarrière starten op 14 januari 2019.

Jaarrekening
Inkomsten

2018

2017

Vaste sponsoren

€
€

1.601,56
1.394,00

€

259,00

Crowdfunding

€

866,05

€

1.362,72

Eenmalige giften van derden

€

835,69

€

-

Subsidies van organisaties

€

3.732,75

€

-

Wijnactie

€

1.530,80

€

-

Totale inkomsten

€

9.960,85

€

1.621,72

Kosten werving baten
Kosten beheer (bankkosten)1
Uitgave project PAW Rwanda & Zambia

€
€
€

162,36
4.400,00

€
€
€

20,16
-

Uitgave project schoolkinderen Rwanda

€

1.327,80

€

Totale kosten/bestedingen

€

5.890,16

€

Bestedingen

3

20,16

Activa
Immateriële vaste activa
Materiele vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

€
€
€
€

4.070,69

€
€
€
€

1.601,56

Totale activa

€

4.070,69

€

1.601,56

Reserves en fondsen
Langlopende schulden

€
€

4.070,69
-

€
€

1.601,56
-

Kortlopende schulden

€

Totale passiva

€

Passiva

1De

4.070,69

€
€

1.601,56

bank- en transactie worden 100% gesponsord.

Uit deze gegevens blijkt dat 100% van de uitgaven rechtstreeks ten goede is gekomen aan het helpen
van dove kinderen.

Toekomst
Hulp aan nog meer families
Op dit moment is “Kentalis International” samen met de “Fynn Foundation” aan het onderzoeken hoe
de PAW verder geïmplementeerd zou kunnen worden in Rwanda en Zambia, en tevens ingezet kan
worden in andere (Afrikaanse) landen.
Nog meer dove kinderen in de schoolbanken
Op de wachtlijst van de “Nyabihu Demonstration School for the Deaf” staan nog 18 kinderen die heel
graag naar school willen, maar voor wie nog geen sponsor is gevonden. De “Fynn Foundation” heeft in
samenwerking met de “Nyabihu school for the deaf” een uniek sponsoringssysteem opgezet waarbij
(Nederlandse) sponsorfamilies, scholen of andere instanties verbonden aan een doof kind. Deze
sponsoren zijn dan verantwoordelijk voor het betalen van de school fee van dit kind. De kosten voor een
trimester zijn € 221,30 wat neerkomt op (3 x € 221,30 = € 663,90 per jaar : 12 =) € 55,33 per maand,
exclusief transactiekosten. Er wordt hierbij gezocht naar sponsoren die de verantwoordelijkheid op zich
willen nemen om hun sponsor kind tijdens zijn/ haar gehele schoolcarrière financieel bij te staan. Naast
financiële ondersteuning krijgen de sponsor en het sponsorkind de mogelijkheid om een band met
elkaar op te bouwen doordat ze elkaar kunnen schrijven. Natuurlijk krijgen de sponsoren ook foto’s van
hun sponsorkind.
De leden van de “Fynn Foundation” hebben voor een samenwerking met de “Nyabihu school for the
deaf” gekozen omdat deze school ontzettend vooruitstrevend is, ondermeer vanwege (1) het bieden van
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inclusief onderwijs en (2) omdat ook de ouders van de dove leerlingen ondersteund worden in het leren
van gebarentaal.
En nog meer wijn
Omdat de wijnactie een daverend succes was—niet alleen vanwege het opbouwen van kapitaal, maar
ook vanwege de positieve reacties, zal de “Fynn Foundation” in december wederom een wijnactie
houden.

Dagtekening
Driel, 7 januari 2019

Dick de Jonge

Gerrie van Binsbergen

Rebecca de Jonge

Verklaring externe controle
Ondergetekende verklaart hierbij alle stukken betrekking hebbende op de financiën van de “Fynn
Foundation” over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018 te hebben gecontroleerd en
akkoord bevonden.
Westervoort, 14 februari 2019

Brigit Meijsing
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