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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Huisman Foundation over het jaar 2014. Het 

jaarverslag geeft inzage in de projecten die wij hebben ondersteund en in de realisatie 

van het beleid / doelstellingen. Daarnaast gaat het jaarverslag in op het financiële be-

leid, het vermogensbeheer en -resultaat, de balans en de baten&lasten. 

 

De Huisman Foundation brengt vanaf 2011 zijn financiële verslaglegging in overeen-

stemming met de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen’ van de Raad voor de 

Jaarverslaglegging. Het voor u liggende jaarverslag is opgesteld conform Richtlijn 650. 

Dit is geen wettelijke verplichting voor de Huisman Foundation, maar een eigen ambitie. 

Wij vinden transparantie en beheersing van administratieve/bedrijfsmatige processen 

belangrijk. 

 

Met het vaststellen van het jaarverslag 2014 voor medio 2015 en het publiceren op in-

ternet voldoen wij aan enkele van de nieuwe vereisten die de Nederlandse overheid 

stelt aan ANBIs. 
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De Huisman  
Foundation 

Basisgezondheidszorg in klinieken in Tahtay Korero e.o. (Tigray, Ethiopië) (Foto: Well Foundation) 



1.1. Doelstelling en aanpak 
 

Op 25 juli 2007 hebben diverse leden van de oorspronkelijk uit Melissant en Dirksland 

stammende familie Huisman een stichting opgericht, de Stichting Huisman Foundation. 

De statutaire zetel is Nijkerk en het adres is Van Kluijvelaan 28, 3862 XG Nijkerk. 

 

De Huisman Foundation is een vermogenshoudende stichting. De Huisman Foundation 

zet zowel het vermogen als de schenkingen in om zijn doel te realiseren. 

 

Het doel van de Huisman Foundation is bij te dragen aan het verbeteren van de levens-

omstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden, met name Afrika ten zuiden van 

de Sahara. 

 

De Huisman Foundation staat een marktgerichte, vraaggestuurde en multidisciplinaire 

aanpak voor.  Wij zoeken daarbij samenwerking met andere stichtingen en initiatieven 

die een integrale en bedrijfsmatige aanpak nastreven. De Huisman Foundation zelf zal 

zich vooral richten op en de volgende specialisaties: 

 water en sanitaire voorzieningen 

 duurzame energie 

 ondersteuning bedrijvigheid en ondernemerschap 

 gezondheid 

 onderwijs 

 

 

1.2. Het bestuur en mutaties in de samenstelling 
 

Het bestuur van de Huisman Foundation bestaat uit zeven leden. Een bestuurslid wordt 

voor een periode van maximaal 4 jaar benoemd en kan door het bestuur worden her-

benoemd.  

 

De bestuurssamenstelling op 31 december 2014 was als volgt: 

 Gert-Jan Huisman (voorzitter) 

 Tertius Abbo (secretaris) 

 Rens Huisman (penningmeester) 

 Alida Melse-Boonstra (algemeen lid) 

 Wim van Ieperen (algemeen lid) 

 Henk Poolen (algemeen lid) 

 Herman Brouwer (algemeen lid) 

 

Tertius Abbo en Wim van Ieperen waren in 2014 aftredend en zijn herbenoemd. 

 

 

 

1. De Huisman Foundation 
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De gebieden met 
meerjarige betrokkenheid 

 

 



2. Locaties met een langjarige samenwer-
king 

De Huisman Foundation richt zich op het verbeteren van  de leefomstandigheden van 

mensen in Sub Sahara Afrika. Wij zoeken voor een beperkt aantal gebieden naar struc-

turele samenwerking met partners die daar langjarig actief zijn. Naast deze gebieden 

waar de Huisman Foundation gedurende meerdere jaren activiteiten ondersteunt, is er 

ook enige ruimte voor projecten met een meer incidenteel karakter. 

 

In dit hoofdstuk krijgt u informatie over de gebieden waar de Huisman Foundation  

langjarig actief/betrokken is. 

2.1 Tigray, Ethiopië 

De meeste activiteiten die de Huisman Foundation ondersteunt, cq onderneemt, vinden 

plaats in Ethiopië. Het zwaartepunt van de activiteiten, waarbij de Huisman Foundation 

betrokken is, ligt in Tigray.  In Tigray werken wij al vanaf 2010 samen met onder meer 

The Well Foundation (in Shire / Tahtay Koraro). In diverse regio’s (Woredas) in het 

noordoosten en zuidoosten van Tigray werken we samen met Woord&Daad, Tear, Ethio-

pian Kahle Heywett Church en de Mekelle University. De Huisman Foundation steunt 

ook activiteiten buiten Tigray, bijvoorbeeld van Wycliffe in de Benishangul Gumuz Regio 

(in het westen van Ethiopië) en in niet-locatie gebonden projecten (met de NET Founda-

tion en Woord&Daad).  

Tigray is een staat in het noorden van Ethiopië. Tigray is qua oppervlak iets groter dan 

Nederland. In Tigray wonen tussen de 4.5 en 5 miljoen mensen. Het is een ruraal ge-

bied, de bevolking is arm en delen van Tigray zijn risicovol voor wat betreft de voedsel-

zekerheid. Mekelle is de hoofdstad van Tigray. In Tigray liggen 35 Woreda’s 

(gemeenten), één daarvan is Tahtay Koraro. In Tahtay Koraro ligt het zwaartepunt van 

de activiteiten die de Huisman Foundation ondersteunt. Enda Selassie (Shire) is het ad-

ministratieve centrum van deze regio. In Tahtay Koraro wonen ca 120.000 mensen. De 

andere Woredas waar de Huisman Foundation projecten heeft, zijn: Ofla, Alamata, Haw-

zen, Saesi Tsaedaemba, Wukro). 

 

Benishangul-Gumuz is een staat in het westen van Ethiopië. Qua oppervlak even groot 

als Tigray. De hoofdstad van de regio is Asosa en de regio heeft 640.000 inwoners 

(2007). De regio is vernoemd naar de twee etnische groepen; de Berta (Arabisch: Beni 

Shangul) en de Gumuz. In de Benishangul-Gumuz regio zijn er 20 Woreda’s.  
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Vanaf 2011 ondersteunt de Huisman Foundation projecten van the Style Foundation. 

Het gaat om jaarlijkse bijdragen voor het aanbrengen van een watervoorziening en het 

bouwen van een vrijwilligershuis. 

2.2 Oloirien, in het zuidwesten van Kenya. 

Oloirien is een gemeente binnen het district Kilgoris en ligt in het zuidwesten van Kenia 

op 10 km van de uitgestrekte Masai Mara. Oloirien betekent ‘De Olijfberg’. Op het pro-

jectterrein staan veel eeuwenoude olijfbomen. Onder de lokale Masai bevolking heerst 

veel werkeloosheid. Met name jongeren zien weinig perspectief en trekken weg van het 

platteland. 

 

The Style Foundation probeert hier vanaf 2007 verandering in aan te brengen. Met na-

me door ondersteuning op het vlak van goed onderwijs (hotelschool, polytechnisch on-

derwijs) en op het bieden van werkgelegenheid. Men heeft inkomensgenerende activi-

teiten op het vlak van toerisme.  
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2.3 Igede, Zuidoosten van Nigeria 

2.4 Overige regio’s 

Igede is een kleine stam uit de Midden-Belt, een regio in het Zuidoosten van Nigeria. De 

regio is qua grootte vergelijkbaar met de provincie Utrecht. In deze regio wonen circa 

400.000 mensen, voornamelijk boeren. Ongeveer 98% van de bevolking leeft onder de 

armoedegrens. 

De Stichting Elim is hier al decennia actief. De stichting is uitgegroeid tot een organisa-

tie van ongeveer 45 locale mensen en één Nederlandse ontwikkelingshulp medewerker. 

Elim is een organisatie die opkomt voor de belangen van gehandicapten. Elim helpt hen 

door het begeleiden naar medische hulp, het bieden van opleiding en beroepstraining en 

hen te begeleiden naar zelfstandigheid. 

 

De Huisman Foundation ondersteunt Elim vanaf 2010.  

De Huisman Foundation heeft de afgelopen jaren ook  projecten ondersteund in andere 

gebieden, bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Tanzania en Zambia. Daar is echter geen structurele 

samenwerking uit voortgekomen. 
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De projecten in 2014  

Proefboring van het  manual drilling project in Tahtay Koraro Woreda  (Tigray, Ethiopië) (Foto: Well Foundation) 



3.1 Overzicht van de schenkingen  
 

Het beschikbare budget voor schenkingen bedroeg in 2014 € 67.500. In dit jaar heeft 

de Huisman Foundation in totaal ongeveer € 51.000,-- besteed aan schenkingen 

(waarvan € 5.000 uit een bestemmingsreserve) en circa € 21.500 toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve.  

 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de donaties die in 2014 zijn gedaan. 

Tabel: overzicht van de projecten die door de Huisman Foundation zijn (mede)gefinancierd 

3. De projecten in 2014 
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Overzicht schenkingen 2014
schenkingen

thema

partner(s) project gebied looptijd

schenking in 

2014 Water Gezondheid Onderwijs

Duurzame 

Energie

Bedrijvig-

heid

NET 

Foundation

opzetten e-learning platform voor 

onderwijs in Ethiopië

Ethiopië 

(generiek)

2014 

 -

2017 10.000 10.000

The Style 

Foundaction bouw vrijwilligershuis

Olorien, 

Kenya

2013

2014 9.000 9.000

Elim screeningsprogramma/oogproject

Igede, 

Nigeria 2014 5.000 5.000

Woord&Daad Learn4Work

Debre Zeit, 

Ethiopië 2014 10.000 10.000

Open Doors

microfinanciering Iraakse 

vluchtelingen Irak 2014 10.000 10.000

Merci Lal 

Merci Lal Kindergarten and 

Language School

Lalibella, 

Ethiopië 2014 2.000 2.000

opzetten manual drilling sector in 

Tigray, Ethiopië

Tigray, 

Ethiopië

2012 - 

2016
4.970 4.970

eindtotaal 50.970 4.970 5.000 21.000 0 20.000

bestemmingsreserve

toevoeging thema

partner(s) project gebied looptijd

bestemmings

reserve / -

fonds Water Gezondheid Onderwijs

Duurzame 

Energie

Bedrijvig

heid

Woord&Daad, 

TWF, TEAR, 

EKHC, ea

opzetten manual drilling sector in 

Tigray, Ethiopië

Tigray, 

Ethiopië

2014 - 

2016
12.145,00 12.145,00

eindtotaal 12.145,00 12.145,00 0 0 0 0
noot: in 2014 is € 11.365 toegevoegd aan de bestemmingsreserve onder het label  'onbepaald'

Woord&Daad, 

TEAR, EKHC-

IWSP, Mekelle 

University, 

Idea



Bijdrage Huisman Foundation 

De kosten van dit project bedragen € 27.500 voor drie jaar. De Huisman Foundation 

draagt € 25.000 bij. De overige € 2.500 zijn eigen bijdragen van de aangesloten organi-

saties/studenten. In 2014 dragen wij € 10.000 bij. 

NET Foundation – opzetten e-learning platform voor onderwijs in Ethiopië 

Projectopzet en activiteiten: 

Meerdere opleidingen in Ethiopië zouden graag een platform willen hebben met een di-

gitale leeromgeving. De NET Foundation, een interkerkelijke stichting die wereldwijd on-

derwijs online beschikbaar maakt, wil daarom in Ethiopië een platform voor e-learning 

programma’s opzetten. Het platform is met name gericht op theologisch onderwijs en 

toerusting van voorgangers en gemeenteleden, maar wordt ook voor andere opleidin-

gen gebruikt. Het gaat dan vaak om gezondheidszorg, sociale projecten, economische 

projecten, e.a.). 

De NET Foundation gebruikt hiervoor blended learning. Dit houdt in dat het (continu) e-

learning wordt afgewisseld met enkele lokale trainingen per jaar. Het e-learning plat-

form moet onderwijs ook voor mensen met weinig geld, beperkte tijd en in afgelegen 

gebieden mogelijk maken. Bij de invoering van blended learning in Ethiopië gaat het om 

het aanbieden van een gebruikersvriendelijke leeromgeving/internet technologie, lokaal 

personeel trainen en begeleiden, opzetten van pilotprojecten (3-6 maanden durende 

proefcursussen) en het ondersteunen van deelnemende organisaties bij het ontwikkelen 

van goede, professionele content/onderwijsmateriaal. 

3.2 Onderwijs projecten 
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De Huisman Foundation financiert het opzetten van het opzetten van een blended E-

learning platform in Ethiopië door de NET Foundation.  

 

Probleem en oplossingsrichting: 

In Ethiopië kan niet iedereen een reguliere opleiding volgen, bijvoorbeeld omdat de gro-

te afstanden, kosten, werk of gezinsomstandigheden beperkend zijn. In deze gevallen 

kan een goede digitale leeromgeving uitkomst bieden. E-learning komt binnen handbe-

reik door verbeteringen op het vlak van infrastructuur (toegang tot elektriciteit, internet 

en apparatuur), technologie (digitale leeromgeving) en aanwezige expertise. 

De NET Foundation 
De NET Foundation is een Nederlandse stichting die zich richt 
op het opzetten van blended E-learning programma’s in ont-
wikkelingslanden wereldwijd. Men werkt samen met 30 part-
nerorganisaties in Nederland, Latijns Amerika, het Midden-
Oosten en Afrika.   De drie pijlers van de NET Foundation zijn: 
1. aanbieden van gebruikersvriendelijke technologie in de 

cloud (digitale leeromgeving) 
2. training en didactiek (hoe e-learning op te zetten) 
3. ontwikkelen en uitwisselen van digitale opleidingen/

cursussen 

beoogd resultaat: 

Het opzetten van het e-learning platform zal ongeveer 

3 jaar in beslag nemen. Minimaal drie organisaties 

werken in dit platform samen aan blended learning 

voor hun onderwijsprogramma’s. Het doel is om jaar-

lijks minimaal 50-100 studenten op afstand op te lei-

den.  

Na drie jaar kunnen andere organisaties zich bij dit platform aansluiten en is er geen 

externe financiering meer nodig; onderhoud en lopende kosten worden door de aange-

sloten scholen zelf betaald.  

Foto: NET Foundation 



Het probleem: 

Het bestaande onderwijs in Lalibella is van een kwalitatief zeer matig niveau. Veel kin-

deren van arme ouders krijgen geen of slecht onderwijs en kinderen van rijkere ouders 

worden naar kwalitatief betere scholen in Addis Abeba gestuurd (en zijn daarmee een 

lange tijd van huis weg). 

 

Project - doel en activiteiten: 

Acht jonge, Ethiopische vrijwilligers, die een goede baan hebben, willen deze situatie 

veranderen. Het doel is om kwalitatief goed kleuter- en basisonderwijs in Lalibella aan 

te bieden, dat ook voor arme kinderen toegankelijk is. Op de korte termijn door de be-

staande voorzieningen (kleuterschool) te verbeteren en op de middellange termijn (3-5 

jaar) door een nieuwe lagere school te bouwen en te runnen.  Het is de bedoeling om in 

het onderwijs de kinderen ook al een buitenlandse taal aan te bieden, om ze beter voor 

te bereiden op werk in het tourisme. Daarnaast zullen cursussen aan leraren en ouders 

worden aangeboden. 

Het business model onder dit private onderwijs project is om onderscheidend onderwijs 

aan te bieden, zowel in kwaliteit van onderwijs als van voorzieningen. Hierdoor hoeven 

kinderen van middenklasse/rijkere ouders niet meer naar Addis Abeba. Deze ouders be-

talen daarom een hoger bedrag voor het lokale onderwijs en financieren daarmee het 

onderwijs voor kinderen van arme ouders. Door de hoogte van de schoolbijdrage af te 

stemmen op de financiële situatie van de ouders krijgen kinderen van arme ouders toch 

kwalitatief goed onderwijs. 

Merci Lal Kindergarten and Language School (Lalibella, Ethiopië)  

Bijdrage Huisman Foundation: 

De Huisman Foundation helpt dit project om in Lalibella "quality education for all!" te 

realiseren via een bescheiden bijdrage van € 2.000 in 2014. 
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Het project 

In de Benishangul Gumuz Region in het westen 

van Ethiopië zijn de leerprestaties van kinderen 

op lagere scholen het slechts van Ethiopië. Dit 

komt vooral omdat de kinderen les krijgen in het 

Amhaars en niet in hun eigen moedertaal. Dit 

zorgt ervoor dat de schooluitval zeer hoog is. De 

Ethiopische overheid heeft deze regio officieel 

bestempeld als ‘neglected region’.  

Onderwijskansen voor jonge kinderen in de Benishanul Gumuz regio, Ethiopië  

Wycliffe en haar lokale partner SIL zetten in een driejarig project samen met het Regio-

nale Onderwijs Bureau van de deelstaat Benishangul Gumuz een onderwijsprogramma 

op in de moedertaal voor 20 scholen in 3 verschillende taalgroepen. Het doel van het 

project is om voor 15.000 kinderen de toegang tot en kwaliteit van het basisonderwijs 

te verbeteren door introductie van moedertaalonderwijs (ontwikkelen lesmateriaal en 

trainen leerkrachten). 

De Huisman Foundation is één van donors van dit driejarig project (€ 181.064). In 2013 

hebben we een eerste deel gefinancierd en in 2015 zullen wij een vervolgdonatie doen. 

Schoolkinderen in de Benishanul Gumuz regio (foto: Wycliffe)  
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In 2011 en 2012 heeft de Huisman Foundation bijgedragen aan de aanleg van een wa-

tervoorziening voor het dorp en de school. Er is toen een 180 meter diepe boring ver-

richt, een pomp geplaatst, er zijn leidingen aangelegd en er is een watertoren met solar 

pomp gebouwd. De waterput levert voldoende water van een goede kwaliteit. 

Vrijwilligershuis rondom hotelschool in Oloirien, Kenya. 

 

The Style Foundation zet een educatief werkgelegenheidsproject op in Oloirien, een Ma-

sai dorp op 10 km afstand van het natuurpark ‘Masai Mara’ in Zuidwest Kenya. Oloirien 

betekent ‘olijfberg’; in deze omgeving staan veel oude olijfbomen. 

Doel en activiteiten: 

Het project is een combinatie van commer-

ciële activiteiten (hotel, toerisme), die mid-

delen genereren voor het aanleggen van 

basisvoorzieningen  (watervoorziening, onderwijs). De bouw van de hotelschool is in 

2011 gestart. Voor het ontvangen van toeristen zijn er vier stenen hotelschool lodges 

en 2 tenten met douche- en toiletgedeelte neergezet. Ook zijn er zonnepanelen en een 

biovergister voor duurzame energie opwekking. Er zijn plannen voor de bouw van een 

polytechnische school, een gemeenschapshuis en een ziekenhuis. Naast deze basisvoor-

zieningen (onderwijs, water, elektriciteit) biedt het project ook werkgelegenheid voor 

de lokale Masai bevolking. 

2 schetsen van het vrijwilligershuis in Oloirien, Kenya (The Style Foundation) 

Bouwfases van het vrijwilligershuis in Oloirien, Kenya (foto: The Style Foundation) 
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Bijdrage Huisman Foundation: 

In 2013 heeft de Huisman Foundation € 10.000 bijgedragen voor de 1e fase bouw van 

een vrijwilligershuis. Voor afronding van de bouw van dit vrijwilligershuis draagt de 

Huisman Foundation in 2014 € 9.000 bij. De inbreng van vrijwilligers is belangrijk in dit 

project. Het is belangrijk dat deze vrijwilligers geen ruimte innemen die is bedoeld voor 

toeristen. Het vrijwilligersgebouw heeft een woon-/eetkamer, drie slaapkamers met ie-

der een eigen toiletvoorziening en douche, een keuken met proviandkamer en een grote 

veranda. 



In Ethiopië heerst regelmatig droogte. Oog-

sten mislukken (deels) en mensen leiden hon-

ger of zijn ondervoed. Daarnaast hebben veel 

mensen structureel geen toegang tot voldoen-

de en schoon gebruikswater. De gangbare 

handgegraven putten leveren vaak water van 

slechte kwaliteit of vallen droog in de droge 

periode. Diepe machinaal geboorde putten 

zijn (te) duur. 

 

Er is een andere boortechniek mogelijk, na-

melijk handmatig boren. Deze techniek is tot 

wel vijf keer goedkoper dan machinaal boren, 

kan overal worden toegepast (mits de bodem 

en de grondwaterstand geschikt is) en levert 

ook het hele jaar voldoende en schoon ge-

bruikswater. Deze boortechniek is echter nog 

niet bekend in het noorden van Ethiopië. 

In 2012 t/m 2014 heeft de Huisman Foundation in een consortium met The Well Foun-

dation, MetaMeta, Idea en de Mekelle University de geohydrologische en markttechni-

sche haalbaarheid van handmatig boren in verschillende Woredas (regio’s) in Tigray on-

derzocht, nl in Tahtay Koraro (Noordwest Tigray), Hawzen, Klite Awlaelo en Abreha 

Weatsheba (Oost Tigray), Ofla en Alamata (Zuid Tigray).    

Opzetten en stimuleren handmatig boren (manual drilling) in Tigray (Ethiopië) 

De waterkwaliteit staat onder druk door onhy-
giënisch gebruik, Alamata Woreda. (foto: Kifle 
Woldearegay, Mekelle University) 
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De uitkomsten van de haalbaarheidsstudies waren positief. We hebben vervolgens nieu-

we partners gezocht om tot implementatie van handmatig boren over te gaan. Het be-

trof twee Nederlandse en één Ethiopische partner (nl met Woord & Daad, Tear en met 

het Integrated Water & Sanitation Program van de Ethiopian Khale Heywett Church).  

Onder leiding van Woord&Daad is projectplan opgesteld, een subsidie van het ‘Partners 

voor Water 3’ programma verkregen en zijn verdere sponsors gevonden. 

3.3 Water projecten 



Links boven: sludging training in Alamata (foto: IDEA). Rechts boven: percussion training  Ofla (foto: IDEA) 
Onder: een kersverse eigenaar test zijn waterput (Alamata Woreda, Tigray, Ethiopië) (foto: IDEA).   



De Huisman Foundation heeft in 2014 bijna € 5.000 uitgegeven voor haalbaarheidstu-

dies (vanuit Aqua4All subsidies). Er is daarnaast een bedrag van circa € 12.000 toege-

voegd aan de bestemmingsreserve en –fonds. De totale kosten voor het duurzaam op-

zetten van een handmatig boren sector in delen van Tigray bedragen omstreeks € 

400.000. De bijdrage van de Huisman Foundation voor de komende jaren is in totaal € 

30.000.  

De hoofddoelstelling van het project is om arme mensen op een goedkope manier toe-

gang tot water te geven. Daartoe is aan het eind van het project (2016) in noordoost en 

zuid Tigray een handmatig boorsector (5 à 6 bedrijven/teams) opgezet die zelfstandig 

functioneert en tenminste 200 putten per jaar verkoopt. Een lokaal projectteam van vier 

professionals is aangenomen om, onder verantwoordelijkheid van de Khale Heywett 

Church, het project te implementeren. De beoogde resultaten binnen deze doelstellin-

gen zijn als volgt. 

1: opzetten en organiseren van een sterke supply chain die effectieve diensten levert 

 selectie van 42 ondernemers en boormedewerkers om 6 boorbedrijven op te 

zetten 

 trainen van minimaal 2 lasbedrijven om boormaterialen te maken 

 trainen van minimaal 2 (touw)pomp bedrijven die pompen lokaal vervaardi-

gen, installeren en repareren 

 

2: de handmatig boorbedrijven zijn zelfstandig en winstgevend en één boorteam is ope-

rationeel binnen het Water Programma van de Ethiopian Kale Heywett Church 

 Verzorgen diverse trainingen voor boorteams (in 2 verschillende boortechnie-

ken, geohydrologisch inzicht, ondernemerschap en social marketing) 

 realiseren van 160 waterputten (tbv irrigatie en gebruik op huishoudniveau) en 

10 communale drinkwater putten 

 ontwikkelen van trainingsmateriaal 

 certificering van boorbedrijven 

 

3: realiseren van gunstige condities voor het investeren in handmatig boren 

 inventariseren van bedrijven binnen de supply chain 

(microfinancieringsinstellingen, banken, NGOs) 

 lobbyen bij de regionale overheden om te investeren in haalbaarheidstudies, 

 opstellen/initiëren van haalbaarheidskaarten 

 organiseren dat banken/MFIs kredieten beschikbaar stellen voor investeringen 

in handmatig boren 

 

4: creëren van voldoende vraag naar handmatig boren via social marketing 

 opzetten en implementeren van social marketing strategiën 

 inventariseren van ‘Self Help Groups’ en deze linken aan handmatig boren 

 showcases documenteren en onder de aandacht brengen bij donoren. 
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Foto’s: sludging training in Alamata (foto: IDEA) 



 

Training Manual Drilling teams in Ofla/Alamata, Tigray, Ethiopia 

Foto impressie van de trainingen in Ofla en Alamata (foto: IDEA) 



Rehabilitatie van waterpunten in Tigray, Ethiopië 

 

In 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor het project ‘restoring and Sustaining Water 

System Functionality in Tigray’. SNV (Ethiopia) implementeert dit project. Het project 

zal in 2015 starten. Centraal in het project staan watervoorzieningen die niet meer 

functioneren. In het project zullen allerlei condities worden gerealiseerd en interventies 

worden verricht om 480 WASHCOs (commissies die verantwoordelijk zijn voor het behe-

ren van communale watervoorzieningen) in vier Woredas in Tigray (Ethiopië) te onder-

steunen bij het rehabiliteren en duurzaam beheren van hun watervoorzieningen. Sturing 

en financiering vanuit Nederland loopt via Woord&Daad, waarbij de Huisman Foundation 

een adviserende en mede financierende rol heeft. 
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Microkredieten voor vluchtelingen in het noorden van Irak (Open Doors, Irak)  

Open Doors ondersteunt de christenen in Irak op verschillende manieren, onder meer 

door het verstrekken van microkredieten.  

3.4 Bedrijvigheid / ondernemerschap 

Probleem en oplossingsrichting: 

Irak is een land dat verscheurd is door oorlog; 

onderdrukking onder het regime van Saddam 

Hoessein, de golfoorlog en nu strijden verschil-

lende islamitische groeperingen met elkaar. IS 

(Islamitische Staat) heeft delen in het noorden 

en westen van Irak met uitzonderlijk veel ge-

weld overgenomen. 

Christenen zijn bedreigd en vermoord. Daarom 

is meer dan de helft van de   christenen naar 

het Noorden – Koerdisch gebied of naar het 

buitenland gevlucht. De mensen die zijn ge-

vlucht naar het noorden van Irak zijn vluchte-

lingen in hun eigen land. De taal en de cultuur 

zijn totaal anders dan in het zuiden. Het dage-

lijks leven voor hen is niet makkelijk vanwege 

de hoge werkeloosheid en hun vaak moeilijke 

financiële situatie. 

Doel:  

Het doel van het project is om microkredieten te ver-

strekken aan christenen om hen te helpen een eigen 

bedrijfje op te bouwen om zichzelf en hun gezin te 

kunnen onderhouden. Dit biedt hen mogelijkheden om 

in eigen land te kunnen blijven, de economische situa-

tie in hun regio te verbeteren en niet te hoeven vluch-

ten naar een ander land.  

 

Activiteiten:  

Door een vaktraining en een investering kunnen werk-

loze Irakezen projecten opzetten om daarmee zichzelf 

en hun gezin te onderhouden. Kerkleiders en speciale 

comités zien erop toe dat christenen van hun kerk de 

microkredieten op een effectieve manier inzetten, zo-

dat de begunstigden op termijn de leningen kunnen 

terugbetalen. 
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In 2014 zijn er 42 nieuwe microkredieten verstrekt. Volgens de planning worden er in 

2015 circa 50 nieuwe microkredieten verstrekt.  

 

Bijdrage Huisman Foundation:  

De Huisman Foundation heeft in 2014 voor € 10.000 bijgedragen aan dit project.  

Projectbeschrijving: 

Learn4Work is een project waarin jongeren worden geholpen om door hun baan hun vak 

te leren. Deze jongeren willen de veeteelt in en hebben vaak al wat dieren. Door juist 

deze jongeren te helpen wordt hun financiële situatie stabiel. Daarnaast scheppen extra 

werkzaamheden extra banen. In het programma worden 300 jongeren getraind. In de 

projectperiode van twee jaar wordt hiermee een inkomstenstijging van 10% beoogd. Na 

vier jaar is dit ongeveer 30%. 

Learn4Work (Woord&Daad, Ethiopië)  

Door te investeren in jongeren, krijgen 300 jongeren een baan. Zij leren met het pro-

gramma Learn4Work tijdens hun werk de fijne kneepjes van het boerenvak. Zo dragen 

ze bij aan de inkomsten van hun gezin, aan de economische ontwikkeling van de streek 

en aan de voedselproductie binnen eigen land.  

Bijdrage Huisman Foundation:  

Het volledige programma van Learn4Work kost € 268.000. De Huisman Foundation 

draagt hieraan € 10.000 bij.  

Een Ethiopische boer met koeien (foto: Woord en Daad) 
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Bijdrage Huisman Foundation:  

De Huisman Foundation heeft in 2014 € 5.000 bijgedragen aan het oogscreeningspro-

gramma. Dit was voldoende om het programma een jaar lang uit te voeren en om en-

kele ingrepen/operaties te bekostigen. 

Het verhaal van Okwori Beneden: 

Eén van de leerlingen in het programma is Okwori Beneden, een 11-jarig meisje die een 

verslag heeft geschreven over hoe het oogscreeningsprogramma haar situatie heeft 

veranderd. 

Mijn naam is Okwori Beneden. Ik ben 11 

jaar en zit op de basisschool in Oju Ihi-

gile. Ik kon heel slecht zien op afstand 

en lezen ging ook moeilijk. Eigenlijk heb 

ik dit probleem al vanaf dat ik heel klein 

was. Ik had vaak ooginfecties en mijn 

ogen deden vaak pijn.  

Mijn ouders zijn meerdere keren met me  

bij een kruidendokter geweest , wat niet 

hielp. Toen kwam het screening team 

van Elim naar mijn school. Uit de test 

bleek dat mijn  ogen niet goed waren. Ik 

werd verwezen naar een oogspecialist in 

het ziekenhuis en die schreef een recept 

voor een bril voor.  

Elim heeft de bril voor me betaald. Door 

het gebruik van de  bril is mijn zicht erg vooruit gegaan. Ik ben zo blij dat Elim me 

geholpen heeft, want ik vind het fijn op school en wil nog heel veel leren omdat ik la-

Foto’s: screening op oogproblemen op basisscholen in Oju Ihigile (foto: Elim) 

screening op oogproblemen in Oju Ihigile (foto: Elim) 

3.5 Gezondheidszorg 

Screeningsprogramma op oogproblemen op basisscholen (Elim, Nigeria).  

Projectbeschrijving: 

Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Elim. Elim is een organisatie voor met name 

gehandicapten in het Igede-gebied in Nigeria. Elim helpt hen door het begeleiden naar 

medische hulp, het bieden van een opleiding en beroepstraining en hen te begeleiden 

naar zelfstandigheid. 

Twee medewerkers van Elim trekken er dagelijks op uit om alle kinderen van alle basis-

scholen in Igede te screenen op oogproblemen. Zo zijn in 2014 al meerdere kinderen 

voor oogproblemen behandeld. Bijvoorbeeld door brillen beschikbaar te stellen of door 

het uitvoeren van (staar)operaties, waardoor blindheid is voorkomen. 



Basisgezondheidzorg Tigray, Ethiopië: advisering klinieken en initiatieven 

om hygiëne te verbeteren. (Foto: Well Foundation) 



Investeringen  
In Afrika 

Bouw melk– en veevoer fabriek in  Tahtay Koraro Woreda (Tigray, Ethiopië) (Foto: 

Well Foundation) 



  

4.2. beursgenoteerde posities in Afrika 
 

De Huisman Foundation heeft een voorkeur voor beleggingen in emerging markets (in 

Afrika) en verschaft daarmee kapitaal aan beursgenoteerde bedrijven in deze markten. 

Posities in emerging markets zijn onder andere: TBL Mirror Fund, Lyxor ETF Pan Africa 

Fund, Sustainable Capital Africa Alpha Fund, Triodos Micro Finance Fund en diverse 

trackers/exchange traded funds.  

4. Investeringen vanuit het vermogen  

Sustainabale Capital Africa Alpha Fund: 

Het Sustainabale Capital Africa Alpha Fund investeert in beurs-

genoteerde ondernemingen in diverse Afrikaanse landen, o.a. in Kenya, 

Nigeria, Egypte, Mauritius, Ghana, Zambia, etc. (exclusief Zuid Afrika). 

De doelstelling van de Huisman Foundation luidt ‘het ondersteunen van en bijdragen 

aan een zakelijke, integrale en projectmatige aanpak van duurzame welzijnsontwik-

keling in ontwikkelingslanden’. De  Huisman Foundation zet naast schenkingen ook het 

vermogen gericht in om haar doelstelling te realiseren. De inzet van vermogen  wordt 

hieronder beschreven. 

De Huisman Foundation heeft een 

belang  in The Well Participations BV 

van 49,9%, The Well Foundation is ei-

genaar voor 50,1%. The Well Participa-

tions BV is voor 50% eigenaar van een 

veevoerfabriek en een melkfabriek in  

Ethiopië (Tigray Region). Een lokale 

Ethiopische investeerder is voor de 

overige 50% eigenaar. De Huisman 

Foundation heeft in 2013 een lening van 

€ 20.000 aan The Well Participations BV 

verstrekt, vanwege hogere bouwkosten 

dan begroot.  

De melkfabriek en veevoerfabriek in aanbouw, in Shire, Tigray (foto’s: The Well Foundation) 

4.1. Directe deelnemingen in Afrika 
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In 2014 is de bouw van beide fabrieken afgerond, maar is een verschil van inzicht ont-

staan tussen de Nederlandse en Ethiopische investeerders over het management en 

bedrijfsvoering van de fabrieken. Dit heeft er toe geleid dat de fabrieken nog niet in 

bedrijf zijn genomen.  



  

Triodos Microfinance Fund:   

Het Triodos Microfinance Fund  investeert in microfinancieringsinstel-

lingen in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa. Het fonds ver-

strekt leningen en participeert in aandelenkapitaal. 

TBL Mirror Fund: 

Het TBL Mirror Fund is een private equity fund gericht op het midden- en kleinbedrijf in 

met name Kenya. Het fonds verschaft vermogen, praktische betrokkenheid en onderste-

uning door (Nederlandse) ondernemers en toegang 

tot een internationaal investeerders netwerk. De 

bedrijven binnen het portfolio van het TBL Mirror 

Fund zijn actief op het vlak van mobiele dienstver-

lening (ringtones, informatiediensten, muziek, etc), 

frisdranken/flessenwater, mobiel bankieren 

(platform/software), telemarketing en outsourcing, 

markt onderzoek, gezondheidsklinieken en ERP 

Software ontwikkeling en implementatie.  

4.3 Niet-beursgenoteerde posities in Afrika 

Binnen de aandelenportefeuille heeft de Huisman Foundation posities op de thema’s 

waarop de stichting actief is. Deze fondsen zijn niet echter niet specifiek actief in 

emerging markets. Een fonds binnen de portefeuille dat actief is in de water sector, is 

het iShares S&P Global Water (een tracker/Exchange Traded Fund). Binnen de duur-

zame energie sector heeft de stichting een belang in het Ishares Global Clean Energy 

Fund (ook een ETF). Ook heeft de stichting een ETF op het thema duurzaamheid 

(Ishares II DJ Europe Sustainable Screened).  

Verkooppunten van drinkwater in sloppenwijk te Nazret/Adama, Ethiopië (foto’s: Rens Huisman) 

4.4 Overige posities op thema’s waarop de stichting actief is 
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Foto’s gemaakt tijdens de bouw van de melk– en veevoerfabriek in Ti-

gray, Ethiopië.  
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De financiële  
rapportage 

Voor het manual drilling project in Tigray (Ethiopië) zijn proefboringen verricht. Met het 

water uit deze proefboringen kan geïrrigeerd worden. (foto: Jannetta Huisman) 



5.1. Balans 

5. Jaarrekening: de balans en baten&lasten 
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Balans op 31 December 2014

Activa

            2014             2013

Vaste Activa
I. immateriële vaste activa               -               -

II. materiële vaste activa               -               -

III. financiële vaste activa               -               -

aandelen               -               -

obligaties               -               -

private equity/venture capital 69.400,00 87.608,00

onroerend goed               -               -

directe deelnemingen 100.000,00 100.000,00

lening verstrekt aan TWP 20.000,00 20.000,00

totaal vaste activa 189.400,00 207.608,00

Vlottende Activa
I. voorraden - -

II. vorderingen en overlopende activa

vordering dubbele afboeking De Kade 257,25

terug te vorderen dividendbelasting 1.469,45 1265,25

renterecht ABN rekeningen 418,97                 179,72

couponrecht obligaties               0 1.184,56

III. Effecten

aandelen 1.712.582,27 1.707.145,52

obligaties 137.309,00 152.418,00

onroerend goed 44.409,00 70.525,00

IV. liquide middelen (bankrekening) 207.324,36 67.197,53

totaal vlottende activa 2.103.513,05 2.000.172,83

 

totaal activa 2.292.913,05 totaal activa 2.207.780,83

Passiva

            2014             2013

Eigen Vermogen

I. kernvermogen Huisman Foundation 2.473.890,00 2.414.742,58

reserves en fondsen

- reserves

- egalisatiereserve -293.391,37 -285.835,49

- bestemmingsreserve 103.384,15 66.873,74

- fondsen

- bestemmingsfonds 9.030,26 12.000,00

totaal 2.292.913,05 2.207.780,83    

 

Overige passiva
I. voorzieningen - -

II. langlopende schulden - -

III.

kortlopende schulden en overlopende 

activa

kortlopende schuld - -

totaal 0,00 0,00

totaal passiva 2.292.913,05 totaal passiva 2.207.780,83



Passiva 

 

Eigen Vermogen: 

Het eigen vermogen (€2.292.913,05) is opgebouwd uit een kernvermogen en reser-

ves&fondsen.  Het kernvermogen geeft de hoogte van het reëel in stand te houden ver-

mogen weer. Het is gebaseerd op de som van drie grootheden: het startkapitaal van de 

Huisman Foundation (de nalatenschap van wijlen Mels Huisman), de donaties tbv ver-

mogensopbouw en de inflatiecorrectie om het vermogen reëel in stand te houden. Het 

kernvermogen bedroeg in 2014 € 2.473.890,00. 

 

De egalisatie reserve is door de opeenvolgende crises na 2007 negatief. In 2014 is het 

beeld licht verslechterd (saldo: - € 293.361,11). Dit saldo is de resultante van een ega-

lisatiereserve 31-12 2013 (- € 285.835,49) en een toevoeging (twv - € 7.525,62) uit 

het resultaat over 2014. In jaren met positieve rendementen zal de egalisatie reserve 

richting neutraal bewegen. 

 

De bestemmingsreserve is een door het bestuur zelf aangebrachte beperkte beste-

dingsmogelijkheid van het vermogen. Als het totaal van de donaties door de Huisman 

Foundation in enig jaar afwijkt van 3% van het werkelijke vermogen, dan wordt dit be-

drag toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsreserve. Dit bedrag kan zowel een 

specifieke als een algemene bestemming (nl te besteden aan donaties in een later jaar, 

bovenop de 3% in dat jaar) hebben.  

In 2014 is uit het vruchtgebruikbudget voor dat jaar € 21.510,41 toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve. Macha Works heeft € 15.000 naar de Huisman Foundation terug 

gestort. Het gaat om een retourstorting van een gift van de Huisman Foundation in 

2011 voor een biogas installatie. Macha Works heeft dit project niet kunnen realiseren. 

Per saldo is dus € 36.510,41 toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De hoogte van 

deze reserve bedraagt ultimo 2014 € 103.384,15. Een aanzienlijk deel van de bestem-

mingsreserve zal naar verwachting in 2015 worden aangewend voor een project over 

handmatig boren en een project over het rehabiliteren van waterpunten /

watervoorzieningen, beiden in Tigray, Ethiopië. De samenstelling van de bestemmings-

reserve is weergegeven in onderstaande tabel. 

Activa 

 

Vaste Activa: 

De belangen in TBL Mirror Fund (Private Equity) en The Well Participations BV (directe 

deelneming) ter waarde van € 169.400 zijn niet op korte termijn inwisselbaar. De Huis-

man Foundation waardeert deze belangen conform oorspronkelijke boekwaarde. Het 

belang in het TBL Mirror Fund is in 2014 wel iets gereduceerd, omdat dit fonds een 

achtergestelde lening van € 18.208 heeft terugbetaald. Een lening van € 20.000 die in 

2013 aan The Well Participations BV is verstrekt is langlopend en daarom in 2014 nog 

niet afgelost. 

 

Vlottende activa: 

Er zijn diverse posten binnen de portefeuille waar vorderingen open staan. Voor de in-

gehouden dividend belasting (bronbelasting, € 1.632,72) is uitgegaan dat, na aftrek 

van kosten, circa 90% (€ 1.469,45) terug te vorderen is.  
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2014

thema project in uit cummulatief

- water en sanitatie
- manual drilling

- rehabilitatie waterpunten 

  (beide: Tigray Ethiopië)

15.000,00 22.567,99 33.654,09 10.144,75 43.798,84

- duurzame energie 0,00 0,00 0,00 0,00

- gezondheidszorg 0,00 0,00 0,00 0,00

- onderwijs

- bedrijvigheid 0,00 0,00 0,00 0,00

- onbepaald 3.259,00 33.680,19 33.219,65 11.365,66 -15.000,00 59.585,31

totaal 18.259,00 56.248,18 66.873,74 21.510,41 -15.000,00 103.384,15

€ 15.000 is retourstorting van Macha Works

2011 2012 2013



5.2 Baten & Lasten 

Het bestemmingsfonds is opgebouwd uit donaties met een door de gever zelf aange-

brachte bestemming. In 2014 is € 4.969,74 besteed aan een aanvullend haalbaar-

heidsonderzoek naar handmatig boren in diverse gebieden in Tigray, Ethiopië (vanuit 

een subsidie van Aqua4All). Het bestemmingsfonds wordt naar verwachting in 2015 

volledig uitgeput door bestedingen aan het manual drilling project. 

Overige Passiva: 

Er zijn geen overige passiva op de balans van de Huisman Foundation. 
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5.2.1 Toelichting baten 

 

Het bruto rendement*1 op het vermogen bedroeg € 88.483,51. Het rendement is voor 

een groot deel toe te schrijven aan (ongerealiseerde) koerswinsten en dividenden bin-

nen de aandelenportefeuille. 

 

In 2014 is er voor € 52.000,-- aan donaties binnengekomen, waarvan € 15.000 een re-

tourstorting betreft door Macha Works naar de Huisman Foundation. Van de donaties is 

€ 35.000,-- bestemd  voor opbouw van het vermogen, € 15.000 voor de bestemmings-

reserve (de Macha Works retour storting)  en € 2.000,-- voor het bestemmingsfonds 

                 . 

*1: resultaat inclusief transactiekosten en dividendbelasting, exclusief ontvangen dona-

ties, kosten beheer portefeuille en overige beheer– en administratiekosten. 

werkelijk 2014 begroot 2014 werkelijk 2013

baten

- baten uit de diverse vermogenscategorieën 88.483,51 107.500 295.577,12

- baten uit fondswerving en donaties 52.000,00 37.000 72.000,00

som der baten 140.483,51 144.500 367.577,12

lasten

- besteed aan doelstelling (vruchtgebruik)

- thema water en sanitatie 4.969,74 12.000,00

- thema onderwijs 21.000,00

- thema duurzame energie 0,00 0,00

- thema gezondheidszorg 5.000,00 20.000,00

- thema bedrijvigheid 20.000,00 0,00

- overig 0,00 19.000,00

50.969,74 62.000 51.000,00

- werving baten

- kosten fondswerving 0,00 0 0,00

- kosten beleggingen 1.115,42 1.500 1.037,27

1.115,42 1.500 1.037,27

-  beheer en administratie

-  kosten beheer en administratie 3.266,13 3.500 3.349,40

3.266,13 3.500 3.349,40

som der lasten 55.351,29 67.000 55.386,67

resultaat 85.132,22 77.500 312.190,45

Resultaatbestemming Resultaatbestemming Resultaatbestemming 

2014 gerealiseerd 2014 begroot 2013 gerealiseerd

toevoeging aan:

- kernvermogen (1.0% inflatiecorrectie 2014), toegevoegd 24.147,43 40.500 57.554,70

- kernvermogen (algemene donaties), toegevoegd 35.000,00 35.000 60.000,00

- egalisatiereserve, toegevoegd -7.555,88 0 172.010,18

- bestemmingsreserve, toegevoegd 36.510,41 0 10.625,57

- bestemmingsfonds, toegevoegd -2.969,74 2.000 12.000,00

85.132,22 77.500 312.190,45



Bijdragen aan projecten (passend binnen de doelstellingen van de  stichting): 

De totale bijdrage aan de projecten (de schenkingen vanuit vermogensopbrengsten en 

de donaties voor een specifiek project) bedroeg € 50.969,74. 

Er zijn twee mutaties in  de bestemmingsreserve in 2014, namelijk een toevoeging van 

€ 10.144,75 voor het opzetten van manual drilling in Tigray en voor het rehabiliteren 

van waterpunten (beiden in Ethiopië) en een toevoeging van €  26.365,66 aan de be-

stemmingsreserve ‘algemeen’. 

In 2014 is een donatie van € 2.000,-- voor manual drilling in Tigray toegevoegd aan 

het bestemmingsfonds en is 4.969,74 onttrokken (mutatie bestemmingsfonds). 

In hoofdstuk 3 vindt u een inhoudelijke toelichting op deze projecten.  

5.2.2 Toelichting lasten 

 

Kosten werving baten: 

De Huisman Foundation kent twee vormen van inkomsten, namelijk baten uit de vermo-

genscategorieën en baten uit de fondswerving/donaties. De Huisman Foundation richt 

zich niet op actieve fondsenwerving en heeft in 2014 dan ook geen kosten voor fonds-

werving gemaakt. 

Het bewaarloon van de beleggingsportefeuille bedroeg in 2014 € 1.115,42. Dit zijn te-

gelijk de totale lasten die gemaakt zijn voor werving van baten. Dit is minder dan 

0.05% van het eigen vermogen van de Huisman Foundation. 

 

Kosten beheer&administratie: 

De kosten voor het beheer en administratie zijn uit te splitsen in de bestuurskosten en 

algemene kosten. 

De Huisman Foundation kent geen honorarium toe aan zijn bestuursleden. Enkele be-

stuursleden hebben een vrijwilligersvergoeding gekregen, in totaal € 2.885.  De uitke-

ring van de vrijwilligersvergoedingen is gedaan binnen de kaders die de Belastingdienst 

daarvoor aan ANBIs heeft gesteld (zie ook hoofdstuk 9). 

Enkele algemene kosten zijn kosten ten gevolge van website en algemene bancaire kos-

ten. Deze kosten zijn onvermijdelijk, maar ook zeer minimaal. 

De lasten ten gevolge van beheer en administratie komen overeen met 0.14% van het 

eigen vermogen van de Huisman Foundation. 

 

De Huisman Foundation let in zijn bedrijfsvoering en beleggingskeuzes sterk op het kos-

ten aspect. De totale overhead kosten over 2014 bedroegen 0.19% van het totale eigen 

vermogen. 
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Bouw vrijwilligershuis in 

Oloirien, Kenya (foto:: 

Style Foundation) 



Toelichting resultaatbestemming 2014: 

 

Om het kernvermogen reëel in stand te houden is een inflatiecorrectie toegepast. In 

2014 bedroeg de inflatie 1.0%1. Dit betekent dat € 24.147,43 aan het kernvermogen 

moet worden toegevoegd. Daarnaast zijn de algemene giften die de Huisman Foundati-

on heeft ontvangen ten behoeve van vermogensopbouw toegevoegd aan het kernver-

mogen; i.c. € 35.000,-- in 2014. 

 

Het beschikbare budget voor donaties door de stichting (3% van het gemiddelde vermo-

gen over 2014) bedroeg € 67.510. Aan donaties is € 50.969,47 besteed; € 46.000 uit 

beschikbaar budget voor vruchtgebruik en € 4.969,74 uit het bestemmingsfonds. De 

mutaties op de bestemmingsreserve hebben per saldo geleid tot een toevoeging van € 

36.510,41. Aan het bestemmingsfonds is € 2.000 toegevoegd (zie paragraaf 5.2.1). 

 

Het resultaat op het vermogen voor 2014 is positief, maar niet voldoende om de egali-

satiereserve aan te vullen. Er wordt in 2014 een bedrag van € 7.555,88 onttrokken aan 

de egalisatiereserve. 

Bouwwerkzaamheden aan een melkfabriek in Tigray, Ethiopië (foto: The 

Well Foundation).   

1: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71311ned&D1=0-1,4-5&D2=0&D3=(l-39)-l&VW=T  
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Mutaties binnen de portefeuille in 2014: 

In 2014 zijn binnen de aandelenportefeuille geen grote wijzigingen aangebracht. Enkele 

individuele aandelenposities zijn afgebouwd en enkele nieuwe posities zijn ingenomen. 

Het belang in onroerend goed (Corio) is door verkoop gehalveerd. 

6. Samenstelling portefeuille en rendement 
op vermogen 

Figuur: verdeling van het vermogen van de Huisman Foundation over de verschillende assets 

Uit de figuur blijkt dat bijna 85 % van het vermogen belegd is in aandelen, private eq-

uity funds, onroerend goed en directe deelnemingen. Dit offensieve profiel past volledig 

binnen de strategie van de Huisman Foundation. Iets meer dan 15% bestaat uit obliga-

ties en liquiditeiten. De positie in liquiditeiten is aan de forse kant voor ons gewenste 

risico-rendement profiel en zal in 2015 iets worden afgebouwd.  

Het totaal rendement dat de Huisman Foundation in 2014 op zijn vermogen heeft be-

haald bedraagt 5.5%.  Daarmee is het jaar 2014 voor de stichting een redelijk beleg-

gingsjaar geweest. Het rendement op aandelen sterk bepalend geweest voor het gereal-

iseerde rendement.  

 

6.1 samenstelling en mutaties portefeuille 

6.2 Rendement op vermogen 
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Realisatie hoofddoelstelling  

uitvoering (financieel)beleid 

 

Foto: Elim 



In dit hoofdstuk wordt het functioneren van de Huisman Foundation in 2014 geëvalu-

eerd op: 

1. het bijdragen aan de statutaire doelstelling en bijbehorende doelstellingen 

2. het uitvoering geven aan het bedrijfsvoering beleid 

 

Bijdragen aan de statutaire doelstelling en bijbehorende doelstellingen: 

 

De doelstelling van de Huisman Foundation luidt ‘het ondersteunen van en bijdragen 

aan een zakelijke, integrale en projectmatige aanpak van duurzame welzijnsontwikke-

ling in ontwikkelingslanden’. De geografische afbakening is Sub Sahara Afrika. 

 

Het vermogen en budget voor schenkingen zijn in 2014 zo veel mogelijk binnen de 

hoofddoelstelling ingezet (zie hoofdstuk 3 en 4). Het budget voor projecten is op één 

donatie na (microkredieten vluchtelingen in het noorden van Irak) ingezet op activitei-

ten binnen de thema’s waarop de Huisman Foundation zich richt, binnen Sub Sahara 

Afrika. Daarbij is gekeken of de financiering goed wordt besteed; ingebed in structurele 

activiteiten van de aanvragende partij, via een projectmatige en zakelijke aanpak en of 

ze bijdragen aan betere levensomstandigheden (gezondheid, inkomen/baan, onderwijs, 

leefomgeving) van de lokale bevolking. 

 

Ook een aanzienlijk deel van het vermogen van de Huisman Foundation is ingezet om 

bij te dragen aan de doelstellingen van de stichting. In 2014 heeft de Huisman Founda-

tion posities aangehouden in diverse fondsen/instellingen die direct investeren in Afri-

ka. Het TBL Mirror Fund is een private equity fonds dat kapitaal en kennis verschaft 

aan niet-beursgenoteerde (m.n. Kenyaanse) bedrijven. De stichting heeft een directe 

deelneming in een melk- en veevoerfabriek in Ethiopië, via The Well Participations BV.  

Het Sustainable Capital Africa Alpha Fund belegt in beursgenoteerde bedrijven in 10 tot 

15 Afrikaanse landen. De Huisman Foundation heeft een grote positie in dit fonds.  

 

 

Doelstelling 1: vergroten van het netwerk en opbouwen van structurele relaties in een 

beperkt aantal gebieden en op een select aantal deelterreinen, zodat we binnen deze 

relaties komen tot een voldoende grote stroom jaarlijkse projectaanvragen 

 

Het netwerk is in 2014 uitgebreid en versterkt. De Huisman Foundation is 2014 een 

samenwerking gestart met SNV, Open Doors en de NET Foundation. Hierdoor heeft de 

stichting zijn actieve netwerk met een aantal professionele ontwikkelingshulp organisa-

ties uitgebreid. De Huisman Foundation heeft de contacten met andere stichtingen die 

al geruime tijd actief zijn in een bepaalde regio verder bestendigd, onder meer met 

Woord & Daad, Tear, Wycliffe (Nederland) en met de Ethiopian Kale Heywett Church. 

 

Door samenwerking proberen de stichtingen meestal via langjarige programma’s de 

situatie op enkele terreinen duurzaam te verbeteren. De activiteiten zijn veelal gericht 

op het stimuleren van zelfredzaamheid en (financiële) duurzaamheid. In de meeste ge-

vallen beperkt de Huisman Foundation zich tot financiering van projectaanvragen. Met 

name in Tigray  (Ethiopië) neemt de Huisman Foundation een initiërende en uitvoeren-

de rol op zich, uitsluitend in samenwerking met andere organisaties. Projectaanvragen 

van onbekende partners worden niet gehonoreerd.   

 

7. Uitvoering statutaire doelstelling en  
    bedrijfsvoeringbeleid  
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Doelstelling 2: Het verkorten van de afstand tot de ontvangers van middelen uit de 

Stichting, met name op de te ontwikkelen specialisatie-gebieden. 

 

In 2014 is met de samenwerking met Woord&Daad verder versterkt. De Huisman 

Foundation heeft meerdere projecten met Woord&Daad in uitvoering en voorbereiding. 

Ook met Tear is op projectniveau nauw samengewerkt. De samenwerking met The Well 

Foundation heeft in 2014 niet alleen op projectniveau plaatsgevonden, maar ook op 

bestuurlijk niveau. Er is hier ondersteuning geboden om de organisatie van The Well 

Foundation in Ethiopië te versterken. 

 

Door een conflict met de Ethiopische partner is in 2014 geen personeel voor de melk- 

en veevoerfabriek geworven en heeft de opening nog niet plaatsgevonden. 

Binnen het stichtingsvermogen zijn nieuwe posities genomen in bedrijven die actief zijn 

in ontwikkelingslanden, met name via Exchange Traded Funds/Trackers op emerging 

markets. 

 

Met The Well Foundation zijn voorbereidingen getroffen om in 2015 gezondheidsproject 

uit te voeren. 

 

Na geslaagde haalbaarheidsstudies in diverse regio’s in Tigray, is de Huisman Foundati-

on erin geslaagd om het handmatig boorproject in de implementatie fase te brengen. 

Dit is gebeurd door uitbreiding van het consortium te zoeken met professionele partijen 

(Woord&Daad, Tear) die zich full-time kunnen inzetten voor het project. Onder leiding 

van Woord&Daad is een subsidie van het Partners voor Water 3 fonds verkregen en zijn 

diverse andere backdonors bereid gevonden om dit project te financieren (totaal circa  

€ 400.000). 

 

 

Doelstelling 3: De Huisman Foundation zal in de samenwerkingsverbanden waarin ze 

actief is actief sturen op goede project implementatie en invulling van de samenwer-

king. 

 

Met name in Ethiopië heeft de stichting veel energie gestoken in het opzetten en bege-

leiden van projecten. Rondom de projecten met Woord&Daad en Tear betrof het met 

name inhoudelijke advisering en matchmaking. In de samenwerking met The Well 

Foundation is er niet alleen veel tijd gestoken in fondsenwerving, opzetten en imple-

menteren van projecten, maar ook in opbouw van de organisatie in Ethiopië. 

 

 

Doelstelling 4: Het opbouwen van een goed functionerende organisatie die voldoet aan 

alle wettelijke eisen en door partner organisaties serieus wordt genomen. 

 

De stichting hecht groot belang aan een beheerste bedrijfsvoering en een professionele 

uitstraling. Wij willen het vermogen verantwoord beheren en het vruchtgebruik op een 

goede manier inzetten. Wij willen een goede, betrouwbare en kundige partner in de 

samenwerking zijn. Het feit dat een subsidieverstrekker (Aqua for All) een project van 

de Huisman Foundation wil ondersteunen en na afloop ook financiering verleent voor 

een vervolgproject is hiervan een bewijs. Dit wordt ook bevestigd door het feit dat pro-

fessionele ontwikkelingshulp organisaties (zoals Tear en Woord & Daad) met de Huis-

man Foundation willen samenwerken en gezamenlijk verplichtingen naar andere subsi-

dieverstrekkers willen aangaan. Het verkrijgen van subsidie van Partners voor Water 

III Fonds van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur & Milieu en Econo-

mische Zaken voor het handmatig boorproject in Tigray is daar ook een bevestiging 

van.  

 

De website is in 2014 up to date gehouden en geeft een goed beeld van de activiteiten 

van de stichting.  
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De Huisman Foundation is transparant en legt financiële verantwoording af conform de 

vereisten uit de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen’ van de Raad voor de Jaar-

verslaglegging. De jaarverslagen, begrotingen, beleidsplannen en projectoverzichten 

zijn te downloaden vanaf de internet site www.huismanfoundation.nl. 

 

In 2014 is door het Algemeen Bestuur uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleid 

ten aanzien van de vrijwilligersvergoeding. Daarbij is ruim binnen de kaders gebleven 

die door de Belastingdienst zijn vastgesteld. 

 

De Huisman Foundation let in zijn bedrijfsvoering en beleggingskeuzes sterk op het 

kosten aspect. De totale overhead kosten over 2014 bedroegen 0.19 % van het totale 

eigen vermogen. 

Het bestede bedrag aan schenkingen was lager dan 3% van het vermogen, het restant 

is aan de bestemmingsreserve toegevoegd.  
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8.1. Oogmerk  
 

Als vermogenshoudende stichting streeft de Huisman Foundation niet naar het realise-

ren van  winst ten behoeve van vermogensopbouw.  

 

In 2014 is het rendement op het vermogen besteed aan het compenseren van de infla-

tie en bijdragen aan projecten binnen de doelstelling. Vermogensopbouw heeft plaats-

gevonden via enkele (lijfrente) schenkingen met dit doel. 

 

 

8.2. Vermogen 
 

In het ‘Beleidsplan van de Stichting Huisman Foundation – meerjarenplan en uitwerk-

ing voor 2014 ev’ staan de volgende uitgangspunten van het financieel beleid: 

1. De stichting belegt het vermogen voor een groot deel in ondernemingen die in 

meer of mindere mate economische activiteiten in ontwikkelingslanden ont-

plooien; 

2. De stichting belegt het grootste deel van het vermogen direct in bedrijven 

(beursgenoteerd, dan wel niet-beursgenoteerd); 

3. De stichting belegt minimaal in 8 – 10 individuele bedrijven en niet meer dan 1/3 

van het vermogen in één individuele onderneming; 

4. De stichting hanteert een passief beleggingsbeleid; en 

5. De stichting hanteert positieve criteria (voorkeurscriteria) en negatieve criteria 

(uitsluitingscriteria) bij het bepalen beleggingskeuze. 

 

 

Uitgangspunt 1: beleggen in bedrijven die (deels) actief zijn in ontwikkelingslanden 

 

De Huisman Foundation heeft aandelen van bedrijven die sterk actief zijn in emerging 

markets o.a.: Unilever en AKZO. Trackers en beleggingsfondsen passend binnen de 

doelstelling zijn o.a.: Lyxor Pan Africa Fund, Sustainable Capital Africa Alpha Fund, 

Triodos Micro Finance Fund en diverse trackers die wereldwijd in emerging markets in-

vesteren (waarbij de weging van Sub-Sahara Afrika doorgaans zeer gering is). In de 

portefeuille zit ook een Private Equity Fund en een directe deelneming, namelijk het 

TBL Mirror Fund en The Well Participations BV (is één van de investeerders in een 

melkfabriek en veevoerfabriek in Ethiopië). Daarnaast bezit de   Huisman Foundation 

enkele sectorale trackers, waarin de bedrijven deels actief zijn in ontwikkelingslanden 

op de thema’s waarop de Huisman Foundation zich richt. Het gaat om het Ishares 

Clean Energy Fund en het Ishares Water Fund.  

 

 

Uitgangspunt 2: het grootste deel van het vermogen beleggen in (niet-) beurs-

genoteerde bedrijven 

 

Bijna 85% van het vermogen is direct of indirect belegd in (niet-)beursgenoteerde 

bedrijven. Aan dit uitgangspunt is dus voldaan. 

8. Uitvoering  financieel beleid 
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Uitgangspunt 3: beleggen in minimaal 8 à 10 bedrijven en niet meer dan 1/3 van het 

totaal vermogen binnen 1 positie 

 

Aan dit uitgangspunt is ook voldaan. De Huisman Foundation hanteert een offensieve 

beleggingsstrategie. Binnen deze offensieve strategie realiseert de stichting een goede 

risico spreiding. 

 

Door de offensieve strategie heeft de Huisman Foundation de meeste jaren (zeer) goede 

beleggingsrendementen behaald. Ook in 2014 is een positief rendement behaald, nam-

elijk 5.5%. Op de lange termijn biedt de offensieve beleggingsstrategie het meeste per-

spectief op een hoog rendement.  

 

 

Uitgangspunt 4: de stichting hanteert een passieve beleggingswijze 

 

De stichting hanteert een buy-and-hold strategie op de aandelen die zijn aangekocht. 

Ook zijn enkele (index)trackers gekocht, passend binnen het passieve beleggingsbeleid 

van de stichting. De beleggingskosten worden geminimaliseerd door het kiezen van 

fondsen met een lage Total Expense Ratio, het beperken van het aantal transacties en 

het zoveel mogelijk vermijden van posities waar bronbelasting/dividendbelasting over 

wordt geheven.  

 

 

Uitgangspunt 5: stichting hanteert positieve criteria (voorkeurscriteria) en negatieve 

criteria (uitsluitingscriteria) bij het bepalen beleggingskeuze 

 

Binnen de portefeuille zitten geen bedrijven waarop de uitsluitingscriteria van toepas- 

sing zijn. Dit uitgangspunt is een principe wat blijvende aandacht vereist. 

8.3 Schenkingen 
 

De Huisman Foundation gaat uit van een langjarig gemiddeld (reëel) rendement van 

circa 3 %, gecorrigeerd voor kosten en de jaarlijkse inflatie. De Huisman Foundation 

heeft geen winstoogmerk en zal het reële rendement op zijn vermogen daarom via 

schenkingen investeren in mens en  omgeving in Afrika ten zuiden van de Sahara. 

Jaarlijks kunnen de projecten waaraan de Huisman Foundation bijdraagt zowel in kwali-

teit als in benodigd budget verschillen. De Huisman Foundation hanteert bij het jaar-

lijks te besteden bedrag voor schenkingen daarom een ondergrens van 1.5 % en een 

bovengrens van 4.5%. Afwijkingen van het verwachte reële rendement worden toege-

voegd dan wel onttrokken aan de bestemmingsreserve. Het gemiddelde langjarig te 

besteden bedrag voor schenkingen benadert 3.0%, in absolute termen komt dit onge-

veer overeen met  € 60.000,-- à  € 70.000,--. 

 

Het reële rendement doneert de Huisman Foundation aan niet op winst gerichte initia-

tieven in Sub-Sahara Afrika, met name op de thema’s waarop de Huisman Foundation 

zich richt. 

 

Voor zowel investeringen uit vermogen als voor de schenkingsdoeleinden hanteert de 

Huisman Foundation positieve en negatieve toetsingscriteria (respectievelijk voorkeurs-

criteria en uitsluitingcriteria). 
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De Huisman Foundation heeft in 2008 de status van een Algemeen Nut Beogende In-

stelling (ANBI) verworven.  

 

De Nederlandse overheid stelt eisen aan ANBIs. Er zijn aanvullende regels gesteld, 

waaraan ANBIs per 1 januari 2014 moesten voldoen. Deze liggen met name op het vlak 

van transparantie. 

 

De eisen waaraan een ANBI moet voldoen, zijn: 

1: het voeren van een administratie. Uit deze administratie moet blijken: 

a. welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden 

zijn betaald  

b. welke kosten de instelling heeft gemaakt  

c. wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is  

2: het hebben van een transparante en voor derden inzichtelijke bedrijfsvoering 

 

 

Ad 1a. Uitbetaalde onkostenvergoedingen en vacatiegelden 

 

In 2014 zijn aan de leden van het Algemeen Bestuur geen vacatiegelden uitgekeerd. 

Aan de Dagelijks Bestuursleden is € 2.885 aan vrijwilligersvergoeding betaald. De ver-

goeding is gebaseerd op de omvang en tijdsbeslag van hun werkzaamheden voor de 

Huisman Foundation, de werkelijk gemaakte kosten  en bedroeg niet meer dan € 4.50/

uur. De werkzaamheden zijn evenredig verdeeld over het jaar (niet meer dan € 150,--

per maand) en niet meer dan  € 1.500,-- per jaar. 

 

De Huisman Foundation voldoet daarmee aan het criterium van de Belastingdienst dat 

bestuursleden van ANBIs geen bovenmatige onkostenvergoedingen of vacatiegelden 

mogen ontvangen.  

 

 

Ad 1b. Gemaakte kosten 

 

De kosten die de Huisman Foundation in 2014 heeft gemaakt om baten te werven be-

dragen minder dan  0,05 % van het totale vermogen. Dit percentage bestaat volledig 

uit kosten voor vermogensbeheer (nl beheerkosten beleggingsportefeuille), voor fond-

senwerving zijn geen kosten gemaakt. De kosten voor beheer en administratie be-

dragen minder dan 0,14 % van het totale stichtingsvermogen. De totale kosten be-

dragen 0,19 % van het totale vermogen. 

 

De Huisman Foundation voldoet daarmee aan het criterium van de Belastingdienst dat 

er een redelijke verhouding is tussen de kosten en de bestedingen. 

 

dienst aan ANBIs stelt. 

9. Naleving vereisten ANBI’s  
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Ad 1c. Aard en omvang van vermogen en inkomsten  

 

Het vermogen van de Huisman Foundation is grotendeels verkregen uit een legaat en 

drie lijfrenteschenkingen (zie baten&lasten overzicht). Dit zijn algemene giften bestemd 

voor vermogensvorming. Dit vermogen wordt offensief belegd, passend binnen de doel-

stelling van de stichting (stimuleren bedrijvigheid in Afrika) en het gekozen risicoprofiel 

(offensief portefeuillemodel, dus een zeer sterke overweging van aandelen). Deze wijze 

van beleggen kan tot grote fluctuaties in vermogen leiden. Vandaar dat wordt uitgegaan 

van een langjarige rendement van circa 3 % vermeerderd met de inflatiecorrectie. Het 

beschikbare jaarlijkse budget voor schenkingen bedraagt dan 3% van het vermogen. De 

kosten zijn dermate laag dat op deze wijze het vermogen van de Huisman Foundation 

langjarig in stand wordt gehouden en geen ongeoorloofde vermogensgroei plaats vindt. 

 

De Huisman Foundation voldoet daarmee aan het bestedingscriterium dat de Belasting-

dienst aan ANBIs stelt. 

 

 

Ad 2. Het hebben van een transparante en voor derden inzichtelijke bedrijfsvoering 

 

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBIs veranderd (zie www.anbi.nl). Er zijn 

nieuwe voorwaarden gesteld, die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de 

filantropische sector te bevorderen. Er is voor ANBI instellingen een verplichting tot het 

hebben van een website. Er zijn regels gesteld om de transparantie van stichtingen te 

vergroten. Op de website moeten gegevens worden gepubliceerd over met name: de 

stichting, de doelstellingen, het beleid, het bestuur en een financiële en inhoudelijke 

verslaglegging. Binnen een half jaar moeten de gegevens over een bepaald rapportage-

jaar zijn vastgesteld en gepubliceerd. 

 

In 2014 is de website up-to-date gehouden, met alle vereiste gegevens erop. De in-

houdelijke en financiële verslaglegging over 2013 is voor juli 2014 vastgesteld en via de 

website (www.huismanfoundation.nl) openbaar gemaakt.  

 

De Huisman Foundation voldoet daarmee aan de eis die de Belastingdienst aan ANBIs 

stelt ten aanzien van transparantie en het toegankelijk maken van gegevens voor der-

den. 
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