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Voorwoord
“If you can’t feed a hundred people, then feed just one.”
–Mother Teresa

2020, wat een jaar!
Door de COVID-19 pandemie kregen ook de families van onze sponsorkinderen het zwaar. Niet alleen
omdat ze moeilijker inkomsten konden genereren, maar ook omdat hun kinderen vanwege de lockdown
ineens volledig thuiszaten. Liberata, de moeder van ons sponsorkind Olivier, vertelde ons dat haar
kinderen altijd eten kregen op school, maar dat viel nu ook weg. Aanvankelijk moesten ze zelfs terug
naar één maaltijd per dag, waardoor ze elke dag met honger naar bed gingen.
Gelukkig hebben we, in samenwerking met de “Nyabihu Demonstration School for the Deaf”, alle
families van onze sponsorkinderen kunnen voorzien van voedselpakketten. De families konden geen
woorden vinden om aan te geven hoe dankbaar ze waren en er kwamen zelfs vreugdetranen.
Ontzettend fijn dat we ze konden helpen in deze uitdagende tijd.
En wat zijn we dit jaar verrast door de spontane giften die we mochten ontvangen! Fynn heeft zelfs voor
het eerst een cheque ontvangen. Ook bereikt het verhaal van Fynn steeds meer mensen. Dat Fynn’s
verhaal doorverteld wordt is natuurlijk super.
Ook zijn we onder de indruk van Fynn zelf—en van zijn grote broer Mats. Niet alleen hebben zij begin dit
jaar hun Duplo opgestuurd naar Nyabihu gestuurd zodat hun dove vriendjes ermee kunnen spelen, ook
hebben zij flessen ingezameld. Hun vrienden hielpen ook mee, heel leuk om te zien! Al met al een
bijzonder jaar. Een jaar waarin we hebben ervaren dat je je heel gelukkig mag prijzen als je kunt geven.

Op de foto links is Olivier te zien en op de foto rechts ons sponsorkind Fred, zij worden beide gesponsord door de “Fynn
Foundation”.
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Verslag van het bestuur
Wat we hebben ontvangen
Dit jaar hebben we de volgende bedragen ontvangen:
1- Honderden lege flessen naar PLUS Renkum: € 608
2- Opbrengst verkochte fiets van Fenne: € 150
3- Cheque van ZakenNet Hardenberg: € 500
4- Schenking om de families voedselpakketten te kunnen geven: € 250
5- Verkoop van meubels bij Pedagogische Wetenschappen & Onderwijswetenschappen en opbrengst
van het Kerstontbijt: € 270
6- Schenking van € 500 van Heutink
7- Wijn voor helden: € 2.883,25 (€ 1.827 + € 1.056,25 aan spontane giften)
Fynn was ontzettend blij met zijn allereerste
cheque die hij overhandigd kreeg van Martin
Eggengoor, namens ZakenNet Hardenberg.
Wat nieuw was dit jaar, is dat er spullen zijn
verkocht waarbij de opbrengst naar de “Fynn
Foundation” ging, wat een goed idee om dit te
doen!
En natuurlijk was de wijnactie in december niet
mogelijk geweest zonder Arno de Laak en zijn
collega’s. Wat fijn dat zij ons zo helpen.
Daarnaast is ook dit jaar het aantal vaste
sponsoren weer gegroeid. Daar zijn we heel blij
mee, want met doorlopende financiële steun
kunnen we continuïteit waarborgen.
Wat we samen hebben bereikt
Zodra bleek dat de families van onze sponsorkinderen het zwaar hadden zijn we, in samenwerking met
de school, alle families van onze sponsorkinderen gaan voorzien van voedselpakketten. Dit hebben we
gedurende de gehele lockdown gedaan.
Aan het begin van het jaar konden we vier dove kinderen naar de school laten gaan. Eind november
kwam het goede nieuws dat we genoeg vaste sponsoren hadden gevonden om Hadjara (6 jaar) ook naar
school te kunnen laten gaan. Eind december hebben we besloten om met ingang van het nieuwe
schooljaar, dat start in januari 2021, ook Valentin (5 jaar) te gaan sponsoren. Dit werd mogelijk door de
opbrengst van de wijnactie en de ontvangen giften. Dit betekent dat er dan zes dove kinderen—net als
Fynn—naar school gaan, ontzettend mooi!
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Jaarrekening

*De bank- en transactie worden 100% gesponsord.
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Uit deze gegevens blijkt dat 100% van de uitgaven rechtstreeks ten goede is gekomen aan het helpen
van dove kinderen.

Toekomst
Nog meer dove kinderen in de schoolbanken
Op de wachtlijst van de “Nyabihu Demonstration School for the Deaf” staan nog 7 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 2021 gaan we verder onderzoeken in hoeverre we de ouders van de leerlingen van de school weer
een cursus gebarentaal kunnen geven.
Wine = “Win” with an e on the end
Omdat de wijnactie wederom een daverend succes was—en een stijgende lijn laat zien qua opbrengst,
zal deze in december 2021 weer plaatsvinden.

Dagtekening
Driel, 7 maart 2021

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 2020 te hebben gecontroleerd en
akkoord bevonden.
Westervoort, 7 maart 2021

Brigit Meijsing
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