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Voorwoord
“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
– Nelson Mandela

Het meest bijzondere van dit jaar was dat Fynn zelf pas net naar school ging en we, niet veel later, twee
dove kinderen konden laten starten op de “Nyabihu Demonstration School for the Deaf” in Rwanda. Het
helpen van onze sponsorkinderen vinden we heel dankbaar om te doen. Zo is het ontroerend om te zien
hoe ze zich ontwikkelen en hoe ze groeien. Op de allereerste foto’s zien we twee jongens die zichtbaar in
armoede leven, maar nu zien we twee jongens die levenslust uitstralen en gelukkig zijn. Ook is het
ontzettend mooi om te zien hoe ontzettend leergierig ze zijn en hoeveel gebaren ze al geleerd hebben.
Naast dat het heel mooi is om deze kinderen te zien (op)groeien, zijn we verheugd over de onwijs lieve
reacties en de hulp die we krijgen van anderen ons om heen. Niet alleen van familie, vrienden en
collega’s, maar ook van mensen die voor het eerst Fynn’s verhaal horen. We zijn dit jaar meerdere keren
ontroerd door de bevlogenheid van anderen om ons te willen helpen met onze missie. Zo hadden we
twee wandelende helden, die door het lopen van de Vierdaagse, geld inzamelden voor de “Fynn
Foundation”. Ook hartverwarmend waren alle lieve reacties en spontane donaties die we ontvingen
toen Fynn het nieuws haalde, met: “Super Fynn (4) helpt andere dove kinderen”. Ook stond Fynn met
zijn grote broer Mats in de krant: “Superbroertjes helpen dove kinderen in Afrika”, wat veel leuke
reacties opleverde. Alles bij elkaar kijken we terug op een sprankelend jaar, en natuurlijk hebben we
alweer plannen gemaakt voor het nieuwe jaar!

Verslag van het bestuur
Wat we hebben ontvangen
Dit jaar hebben we de volgende bedragen ontvangen:
1- Honderden lege flessen naar de Albert Heijn (€ 273,15 + spontane donaties): € 445,65
2- Opbrengst van de wandelende held Ludwina Veenendaal: € 957
3- Opbrengst van de wandelende held Nelis van Binsbergen: € 1.205
4- Gift diaconie PKN Driel: € 301,80
5- Heldenlunch @ Radboudumc: € 503 (€ 443 + extra giften)
6- Cadeautjes voor de KNO- afdeling van het Radboudumc: € 1.000
7- Kerstmarkt in Lochem: € 217,80
8- Wijn voor helden: € 2.270 (€ 1.700 + € 570 spontane giften)
Daarnaast is het aantal vaste sponsoren van de “Fynn Foundation” dit jaar verdubbeld. Daar zijn we
ongelooflijk blij mee, want met doorlopende financiële steun zijn we verzekerd van een vast inkomen
waarmee we onze sponsorkinderen zo lang mogelijk in de schoolbanken kunnen houden.
We zijn ook heel dankbaar dat Matthijs Rekers van tieske.com wederom de kosten op zich nam voor het
drukken van onze flyers. Daarnaast zijn we verheugd dat Bram & Jacqueline van de Albert Heijn in Driel
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ons steunden met de lege flessenactie. Verder was de “Heldenlunch” niet mogelijk geweest zonder Bert
van den Broek en de lieve en betrokken medewerkers van de espressobar. Ook de hulp van Fynn’s opa &
oma, Anna-Maria Ahle & Iris van der Bruggen was hierbij onmisbaar. De samenwerking met Michel &
Pieter van Retulp was heel leuk omdat we daardoor superstoere waterflessen hadden als cadeautjes
voor de KNO-afdeling van het Radboudumc. En natuurlijk was de wijnactie in december nooit een succes
geweest zonder Arno de Laak.
Wat hebben we bereikt
Met ingang van januari 2019, konden we twee dove kinderen sponsoren om naar school te gaan:
Fred (6 jaar) & Olivier (8 jaar). We hebben gekozen voor een samenwerking met de “Nyabihu
Demonstration School for the Deaf” in Rwanda omdat dit een vooruitstrevende school is, ondermeer
vanwege (1) het bieden van inclusief onderwijs en (2) de hulp die ook de ouders van de dove leerlingen
gegeven wordt met het leren van gebarentaal.
Met Fred & Olivier gaat het heel goed. Fred kwam heel verlegen binnen, maar staat nu veel meer open
voor anderen. Olivier gaat elke dag stralend naar school. Beide jongens konden geen gebarentaal, maar
kunnen nu hun naam gebaren en tellen in Rwandan Sign Language. Ook kennen ze de gebaren van veel
dieren en kunnen ze met anderen in gesprek gaan.

Foto’s: Fred & Olivier in hun nieuwe kleding die Mats & Fynn opgestuurd hadden.

Eind 2019 hebben we besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar, dat start in januari 2020, nog
twee kinderen te sponsoren: Manase (12 jaar) & Erano (7 jaar). Beide jongens leven in armoede en
hebben twee jaar op de wachtlijst gestaan in de hoop dat ze gesponsord zouden worden. Gelukkig
kunnen ze maandag 6 januari 2020 beginnen op de “Nyabihu Demonstration School for the Deaf”. Dit
betekent dat er dan vier dove kinderen—net als Fynn—naar school gaan.

3

Jaarrekening
JAARREKENING FYNN FOUNDATION
Inkomsten
Saldo

Boekjaar 2019
€
4.070,69

Inkomsten
Saldo

Boekjaar 2018
€
1.601,56

Boekjaar 2017

Inkomsten vaste sponsoren

€

1.164,00

Inkomsten vaste sponsoren

€

1.394,00

€

259,00

Extra donaties via Geef.nl

€

206,62

Inkomsten Crowdfunding actie

€

866,05

€

1.362,72

Extra giften

€

803,50

Inkomsten eenmalige giften van derden

€

835,69

€

-

Vierdaagse sponsoren

€

2.162,00

Inkomsten uit subsidies van organisaties

€

3.732,75

€

-

Opbrengst heldenlunch
Radboudumc
Opbrengst statiegeldactie AH Driel

€

443,00

Inkomsten Wijnactie

€

1.530,80

€

-

€

273,15

Bijdrage diaconie PKN Driel

€

301,80

Opbrengst verkoopsuperhelden
waterflessen
Opbrengst
wijnactie

€

90,00

€

1.700,00

Opbrengst cadeautjes
Radboudumc
Bijdrage
Stefan in bankkosten

€

1.000,00

Totaal Inkomsten 2019

€

Totale inkomsten

€

9.960,85

€

€

360,00
12.574,76

Bestedingen

Bestedingen

Kosten Triodos Bank*

€

190,43

Bijdrage 4 dove kinderen school
Rwanda

€

2.655,70

Totale kosten/bestedingen

1.621,72

€

2.846,13

Kosten werving baten

€

€

-

Kosten Beheer en administratie

€

162,36

-

€

20,16

Uitgave Project PAW Rwanda

€

4.400,00

€

-

Uitgave project schoolkinderen Rwanda

€

1.327,80

€

-

Totale kosten/bestedingen

€

5.890,16

€

20,16

Activa

Activa

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

€

-

€

-

Materiele vaste activa

Materiele vaste activa

€

-

€

-

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa

€

-

€

-

Liquide middelen

€

9.728,63

Liquide middelen

€

4.070,69

€

1.601,56

Totale activa

€

9.728,63

Totale activa

€

4.070,69

€

1.601,56

€

9.728,63

4.070,69

€

1.601,56

Passiva
Reserves en fondsen

Passiva
Reserves en fondsen

€

Langlopende schulden

Langlopende schulden

€

-

€

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

€

-

€

Totale passiva

€

Totale passiva

€

9.728,63

4.070,69

€

1.601,56

*De 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.
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Toekomst
Nog meer dove kinderen in de schoolbanken
Op de wachtlijst van de “Nyabihu Demonstration School for the Deaf” staan nog 8 kinderen die heel
graag naar school willen, maar voor wie nog geen sponsor is gevonden. We hopen dat het ons lukt om
aankomend jaar nog een van deze kinderen naar school te kunnen laten gaan.
Hulp aan nog meer families
In 2020 gaan we nader onderzoeken in hoeverre we de ouders van de leerlingen van de school weer een
cursus gebarentaal kunnen aanbieden.
En nog meer wijn
Omdat de wijnactie wederom een daverend succes was, zal deze in december 2020 weer plaatsvinden.

Dagtekening
Driel, 7 januari 2020

Dick de Jonge

Gerrie van Binsbergen

Rebecca de Jonge
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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 2019 te hebben gecontroleerd en
akkoord bevonden.
Westervoort, 21 januari 2020

Brigit Meijsing
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