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Foto’s op deze pagina: resultaten van de proefboringen in Tahtay Koraro (Tigray, Ethiopië) 

Foto impressie manual drilling in       Tahtay Koraro Woreda  
(Tigray, Ethiopië) (Foto: Well Foundation) 



Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Huisman Foundation over het jaar 2016. 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 en publiceren van het ‘jaarverslag 2016’ voor 1 juli 2017 en het pu-

bliceren op internet voldoen wij aan enkele van de vereisten die de Nederlandse over-

heid stelt aan ANBIs. 
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De Huisman  
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 2016 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) 

 

Gert-Jan Huisman was in 2016 aftredend en is 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 heeft de Huisman Foundation in het verleden sa-

mengewerkt met The Well Foundation (in Shire / Tahtay Koraro) en meer recent met  

Woord&Daad, Tear, Ethiopian Kahle Heywett Church en de Mekelle University in diverse 

regio’s (Woredas) in het noordoosten en zuidoosten van Tigray. De Huisman Foundation 

steunt ook activiteiten buiten Tigray, bijvoorbeeld van Wycliffe in de Benishangul Gu-

muz Regio (in het westen van Ethiopië) en in niet-locatie gebonden projecten (met de 

NET Foundation 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 5.5 en 6 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). De Woreda’s in Tigray waar de Huisman Foundation activiteiten heeft on-

dersteund, of nog ondersteunt, zijn: Tahtay Koraro, Ofla, Alamata, Hawzen, Saesi Tsae-

daemba, Wukro, Enderta, Hintalo-Wejerat, Saharti Samre en Dogaa Temben woredas. 

 

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, het 

bouwen van een vrijwilligershuis en de bouw van een boarding tent op een meisjes-

school.  

In 2016 is een waterput en –kiosk project van de TAK Foundation in Chebara (Nandi 

County) ondersteund en is een meerjarige samenwerking gestart met Christ’s Hope, 

waarbij kinderen die geraakt zijn door HIV/aids (wees, dan wel zelf besmet) zorg en on-

derwijs krijgen (oa Kisumu). 

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 een opleiding en beroepstrain-

ing 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, Malawi en Zambia. Daar is echter geen 

structurele samenwerking uit voortgekomen. 
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De projecten in 2016  

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



De projecten in 2016  

Care Points Tanzania 
en Kenia (3.2.1) 

Waterput en kiosk 
scholen  Kenia (3.3.2) 

Voorlichting door  
jongeren op scholen 
in Nigeria  (3.4.1) 

Opzetten handmatige boor-

sector in Ethiopië (3.3.1) 

Bouw werkplaats tbv 
re-integratie jongeren 
in Malawi  (3.5.1) 

Aanvulling inkomen fa-
milie Woinshet (3.6.2) 

Youth Care 

Centre Zuid 
Afrika 
(3.6.1) 



3.1 Overzicht van de schenkingen  
 

Het beschikbare budget voor schenkingen bedroeg in 2016 € 70.063. In dit jaar heeft 

de Huisman Foundation in totaal € 80.058,-- besteed aan schenkingen. Omdat het be-

drag aan schenkingen hoger was dan het beschikbare budget voor 2016, is per saldo € 

7.687 uit de bestemmingsreserve en € 2.308 uit het bestemmingsfonds onttrokken.   

 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de donaties die in 2016 zijn gedaan. 

Tabel: overzicht van de projecten die door de Huisman Foundation in 2016 zijn (mede)gefinancierd 

3. De projecten in 2016 

5 



6 

3.2 Gezondheidszorg projecten  

projectpartner: 

Christ’s Hope is een non-profit organisatie die zich inzet voor 

mensen die lijden door aids. Christ’s Hope is actief in  Tanza-

nia, Kenia, Namibië, Democratische Republiek Congo, Zuid-

Afrika, Oeganda en Swaziland. Vanuit diverse landen (VS, 

VK, Nederland, Duitsland, België en Frankrijk) worden de 

projecten in Afrika ondersteund. De projecten in Tanzania en 

Kenya worden begeleid vanuit Christ’s Hope Nederland. 

3.2.1. Organisatie opbouw en ondersteuning van (medical) care points 

(onderwijs en zorg) voor aids-wezen 

De Huisman Foundation heeft in 2016  twee gezondheidszorg projecten ondersteund: 

1. organisatie opbouw en ondersteuning van (medical) care points (onderwijs en 

zorg) voor aids-wezen 

2. bouw van een kliniek nabij Lalibela 

 

Het eerste project heeft ook kenmerken van een onderwijsproject.  

Het gebied 

De projecten die de Huisman Foundation in 2016 heeft ondersteund vonden plaats in 

sloppenwijken in  Mwanza (Tanzania) en Kisumu (Kenya). 

Christ’s Hope is actief in gebieden waar HIV/aids veel voorkomt, de diagnose en behan-

deling van HIV/aids patiënten te kort schiet, er veel aids wezen zijn, kennis over aids 

preventie te kort schiet, er een stigma ligt op mensen die lijden aan aids en aids-wezen 

en veel kinderen niet naar school gaan. 

Aanpak en doelstellingen 

De benadering van Christ Hope richt zich op educatie/bewustwording en trouw in rela-

ties, stimuleren van het testen en behandelen van aids,  zorg en onderwijs van aids we-

zen/kinderen met aids, het doorbreken van het stigma op HIV/aids en het inschakelen 

van familie, de kerk en de lokale gemeenschap bij zorg en aids preventie. 

Foto: kinderen in een care point van Christ’s Hope (foto: Christ’s Hope) 
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Het doel is om kinderen in een gezonde, veilige omgeving te laten opgroeien en de kin-

deren toe te rusten tot verantwoord gedrag, door het bieden van holistische zorg 

(educatie, spiritualiteit, psychische ondersteuning, medicatie en voeding) 

Centraal in Christ Hope’s aanpak staan CarePoints voor kinderen. Weeskinderen en kin-

deren met HIV/aids worden op 5-7 jarige leeftijd geselecteerd. De kinderen blijven wo-

nen in de omgeving waar ze vandaan komen. De kinderen gaan naar school (lagere en 

middelbare school) en bezoeken het CarePoint minimaal 3x per week (min 9 uur per 

week), waar ze zorg en educatie in brede zin ontvangen. Een CarePoint zorgt voor on-

geveer 50 kinderen. Per 10-15 kinderen in één begeleider aangesteld. In een CarePoint 

krijgt elk kind één begeleider/coach, huiswerkbegeleiding, bijbelles (oa over trouw in 

relaties), sport, educatie over hygiëne en gezondheid, medische en psychische zorg en 

gezonde maaltijden. 

project en activiteiten: 

Het project speelt zich af in twee landen. In Kenya wordt een CarePoint ondersteund en 

in Tanzania wordt de lokale Christ’s Hope organisatie opgebouwd en een CarePoint ge-

start. Onderstaand worden de activiteiten kort toegelicht. 

In 2016 is de opbouw van de locale Christ’s Hope organisatie in Tanzania ingezet. Hier-

toe heeft het personeel de nodige scholing/training ontvangen, is een kantoor opgezet 

en ingericht en een goed management team ingesteld en toegerust. Een van de activi-

teiten was de opening van een CarePoint, Rock City, in Mwanza. Vijftig kinderen zijn ge-

selecteerd en het CarePoint is nu operationeel. 

Christ’s Hope Kenya draait voorspoedig. Voor 2017 en 2018 zal EO Metterdaad een be-

langrijk deel van het werk van Christ’s Hope Kenya financieren. Voor 2016 was er nog 

onvoldoende dekking om alle activiteiten uit te voeren. Het betrof de operationele kos-

ten van het CarePoint Nyalenda in de sloppenwijk van Kisumu. Daar ontvingen 50 kin-

deren de nodige scholing en zorg. De Huisman Foundation heeft EUR 5.000 bijgedragen 

Foto: kinderen in een care point van Christ’s Hope (foto: Christ’s Hope) 

Foto: kinderen in een care point van Christ’s Hope (foto: Christ’s Hope) 
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Het betrof een initiatief van Habtamu Tsega en Getu Mareg om een kliniek in de omge-

ving van Lalibella (Ethiopië) te bouwen. Habtamu Tsega is jarenlang financieel onder-

steund, door een Nederlands echtpaar uit het netwerk van de Huisman Foundation, om 

een medische opleiding te kunnen afronden. De twee Ethiopiërs hebben dit echtpaar 

gevraagd om geld in te zamelen om een kliniek te kunnen bouwen. Men heeft dit geld 

niet gebruikt om een kliniek te bouwen, maar voor eigen gewin. Foto’s waren van ande-

re gebouwen en verhalen waren nep. Dit heeft zo kunnen ontstaan omdat het Neder-

landse echtpaar niet de mogelijkheid had de bouw in het echt te volgen, maar in ver-

trouwen handelde. Als stichting vinden we het zeer kwalijk dat deze Habtamu het ver-

trouwen van zijn Nederlandse sponsoren, die jarenlang uit privé middelen zijn opleiding 

hebben gefinancierd, op een dergelijke wijze schaadt. De Huisman Foundation heeft dit 

misbruik ontdekt doordat wij wel beschikken over mensen (zowel een Nederlander als 

lokale Ethiopiërs) die aan fact-finding ter plekke konden doen. 

De Huisman Foundation had EUR 2.750 bijgedragen. Naast de Huisman Foundation zijn 

ook een andere sponsor en het Nederlandse echtpaar (voor een aanzienlijk hoger be-

drag) bedrogen. 

bijdrage SHF: 

De Huisman Foundation heeft in 2016 27.500 bijgedragen. Voor de opbouw van de or-

ganisatie in Tanzania en de start van het CarePoint was EUR 21.000 bestemd. Voor het 

ondersteunen van het CarePoint in Kenya is EUR 5.000 gedoneerd. Aan kosten in Ne-

derland om projecten te begeleiden is door de Huisman Foundation EUR 1.500 bijgedra-

gen.  

Foto: Het nieuwe care point van Christ’s Hope (foto: Christ’s Hope) 

3.2.2. Bouw van een kliniek nabij Lalibela, Ethiopiè 



Kinderen in een Care Point van Christ’s Hope in Tanzania (Foto: 
Christ’s Hope) 



Context: problematiek, techniek en haalbaarheidstudies 

In Ethiopië heerst regelmatig droogte, met alle gevolgen van dien. In delen van Tigray 

is er daarom voedselschaarste en ondervoeding. Zo was in Tigrayeind 2015 door El Nino 

de oogst opbrengst met 56% verminderd, hebben 670.000 mensen een accuut waterte-

kort en hebben 1.2 miljoen mensen voedselhulp nodig.  

3.3.1 Opzetten handmatig boorsector (manual drilling) in Tigray (Ethiopië) 

Foto’s: Gevolgen van El Niño: oogstschade door droogte inTigray (okt 2015) en een drooggevallen 
hand gegraven waterput (apr 2016) (foto’s: Woord & Daad)  
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3.3 Water projecten 

De gangbare hand gegraven 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, namelijk 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. 

Het gebied: 

Het project is uitgevoerd in 4 regio’s 

in Tigray, in het noorden van Ethio-

pië. in Tigray onderzocht, nl in Tahtay 

Koraro (Noordwest Tigray), Hawzien, 

Klite Awlaelo en Abreha Weatsheba 

(Oost Tigray), Ofla en Alamata (Zuid 

Tigray).   Tigray is even groot als Ne-

derland. Er wonen 5 miljoen mensen. 

Dit zijn grotendeels kleinschalige boe-

ren.  

Kaart: De woredas / regio’s in Tigray waar het project is geïmplementeerd. 
(Tahtay Koraro ligt in Noord-West Tigray en was geen onderdeel van de pilot, 
wel van de 1e haalbaarheidsstudie en van de verlengingsfase.  

De Huisman Foundation heeft in 2015 vier waterprojecten ondersteund: 

1. Opzetten handmatige boorsector in Tigray, Ethiopië 

2. Aanleg watervoorziening en Kiosk op Chebarra school, Kenya (TAK Foundation) 
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sludging training in Alamata (foto’s: IDEA) 

Implementatie pilot (Partners voor Water III subsidie, Aqua for All subsidie) 

De Huisman Foundation was initiatiefnemer om de haalbaarheid van de handmatige 

boortechniek in Tigray (Tahtay Koraro) te onderzoeken. Deze was positief. In de 2e 

helft van 2014 is het initiatief aan Woord & Daad overgedragen en is een Partners voor 

Water implementatiepilot (Woord & Daad, Huisman Foundation, Tear, Idea, EKHC, Me-

kelle University) gestart. De Huisman Foundation had hierin een rol als adviseur en fi-

nancier.   

 

De hoofddoelstelling van het project was om arme mensen op een goedkope manier 

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

en zuid Tigray een handmatige boorsector (5 à 6 bedrijven/teams) opgezet die zelfstan-

dig functioneert.  

Doelstellingen, activiteiten en beoogde resultaten van het PvW project 
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Foto links: Kleinschalige irrigatie met een touwpomp  
Foto boven: Iets grootschaligere irrigatie waarbij een 

motorpomp wordt gebruikt (foto’s: Woord&Daad) 

De voorwaarden om een handmatige boorsector neer te zetten komen in onderstaande 

subdoelstellingen terug: 

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

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

rationeel binnen het Water Programma van de Ethiopian Kale Heywett Church 

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

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

 

In het pilot project is aangetoond dat de methodiek werkt; er is zeker potentieel om een 

duurzame, handmatige boorsector neer te zetten in Tigray.  Meer in detail zijn de resul-

taten als volgt: 

 MD als technologie bewezen in Tigray 

 Stakeholders overtuigd (betrokken overheden, de universiteit en partners) 

 de geohydrologische haalbaarheid en markt potentie in 40% van Tigray gedetail-

leerd ‘in kaart gebracht’ (13 van 31 woreda’s) en voor heel Tigray op een grove 

manier. 

 120 boringen, 70% success rate (door het bewust opzoeken van moeilijke lokaties 

is de success rate lager dan mogelijk was) 

 Ongeveer ¾ van de putten zijn irrigatie putten, ¼ multiple use en een enkele put 

is een communale drinkwater put. 

 1.000 mensen direct bereikt 

 2 actieve drilling ‘bedrijfjes’ die geheel zelfstandig functioneren, 2 bedrijfjes die 

nog enige ondersteuning nodig hebben. 

 39 boor experts getraind 

 3 lasbedrijven getraind (productie, installatie en onderhoud van pompen) 

 de terugverdientijd van irrigatie putten is 1 – 1.5 jaar. 

Halverwege de verlengingsfase verdienen 89 mensen een inkomen uit irrigatie door 

handmatig boren en zijn er 2 boorbedrijfjes (minimaal 8 mensen) zelfstandig actief.  

Het certificeringsproces van de boorbedrijven is in gang gezet en er zijn trainingen ge-

geven op het vlak van irrigatie (aan 30 boeren), boortechnieken (39 boor experts) en 

ondernemerschap (aan 4 boorbedrijfjes). Er zijn 20 extra waterputten gemaakt (oa 12 

voor zelfhulpgroepen van vrouwen). 400 mensen zijn bereikt via social marketing in-

spanning en de vraag vanuit de markt is veelbelovend. De verlengingsfase is niet alleen 

in de vier gebieden van de pilot uitgevoerd, maar ook in Tahtay Koraro (centraal in Ti-

gray). 
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Bijdrage Huisman Foundation en vervolg 

In 2016 heeft de Huisman Foundation EUR 32.500 bijgedragen aan het handmatig boor-

project. Dit bedrag is deels gebruikt voor het afronden van het PvW project en deels 

voor het financieren van een verlenging van het project.  

 

De bijdrage van de Huisman Foundation aan een ander project met Woord & Daad, nl 

rehabilitatie van watervoorzieningen in Tigray, is overgeboekt naar het handmatig boor 

project. Het ging om EUR 17.500 in 2015 en EUR 15.000 voorzien in 2016. Deze om-

boeking was nodig omdat een andere donor, AFAS Foundation, met terugwerkende 

kracht de hele financiering van het rehabilitatie project op zich heeft genomen.  

 

Omdat beide projecten succesvol zijn verlopen en er veel potentie voor opschaling is, 

heeft Woord en Daad in zijn netwerk een donor gevonden die vanaf medio 2017 een 

grootschalig, vijfjarig vervolgproject voor circa EUR 5.000.000 ondersteunt.  

 

Met de omgeboekte bijdrage van de Huisman Foundation kan de periode worden over-

brugd tussen het einde van het PvW project (medio 2016) en de start van het grote op-

schalingsproject in juli 2017. Zo kan er continuïteit in activiteiten plaatsvinden. De Huis-

man Foundation is erg blij met de professionele implementatie van het project door 

Woord&Daad en met de grootschalige steun die AFAS Foundation biedt. 

 

In totaal heeft de Huisman Foundation EUR 65.000 in het PvW project en de verlen-

gingsfase van het handmatig boorproject bijgedragen. 

12 

Foto: de vruchten van het  handmatig boorproject (foto: Woord en Daad) 
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Boormaterialen worden  lokaal ge-
maakt (foto’s: Woord en Daad) 

Irrigatie via handmatig boren 

(foto’s: Woord en Daad) 
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3.3.2 Aanleg watervoorziening en Kiosk op Chebarra school, Kenya (TAK Foun-

dation)  

De aanvrager 

gebied en begunstigde: 

Het plattelands gebied is heuvelachtig en is dicht bevolkt met 2500 mensen per KM2. Er 

zijn geen watervoorzieningen in de omgeving dan alleen riviertjes tijdens het regensei-

zoen en 1 diepe snel stromende rivier. Mensen zijn erg arm en leven van minder dan 

$1.- per dag. In dit gebied is de gemiddelde zoektijd naar water op een dag voor vrou-

wen en kinderen ongeveer 1 uur. 

De Chebara Primary school  (Kemeloi location, Chebara Sub location Nandi county) 

heeft in totaal 400 leerlingen die allemaal uit de omgeving komen. 

project en doelstelling: 

Het doel van het project was om een waterput te 

slaan en een waterkiosk te bouwen voor de Che-

bara Primary School (Nandi County, Kemeloi loca-

tion, West Kenia). Deze basis school en de omrin-

gende arme gemeenschap hebben geen waterput 

op dit moment en gebruiken water uit een nabij-

gelegen rivier.  Deze manier van watervoorziening 

is ongezond (vervuiling) en gevaarlijk 

(snelstromend water). 

De school had aangegeven deze put te willen on-

derhouden en geld te vragen van de mensen die 

water  halen. Dit geld is voor het onderhoud van 

de waterbron en voor verbetering van de school. 

Het onderhoudsdeel wordt aan TAK betaald voor 

reparatie of vervanging van de pomp wanneer dat 

nodig is. TAK gaat ieder jaar langs om de pompen 

te controleren. Met de resterende winst kan de 

school materialen, boeken en bankjes aanschaf-

fen. 

Foto: kinderen van Chebara lagere 
school die gebruik maken van het 
drinkwater (foto: TAK Foundation) 

De TAK Foundation (Tuungane Amani Kenya Foundation,  

‘kom samen voor vrede in Kenia’) helpt vrouwen en kinderen 

in kwetsbare gemeenschappen een menswaardig  bestaan op 

te bouwen.  De speerpunten van TAK zijn Onderwijs, Water & 

Hygiëne en Inkomstengenererende Activiteiten met microkre-

dieten. TAK werkt samen met (lokale) partner organisaties. 

Door de bouw van een kiosk kan de school het water via een watermeter verkopen. Ge-

bruikers betalen het water uit een besparing; men hoeft voor dit water geen chloride 

meer toe te voegen (scheelt 5 cent per keer). 
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stap 3: bouw van de waterkiosk 

Een stenen waterkiosk, tap-systeem en een watermeter. Met de gemeenschap en scho-

len is een waterprijs afgesproken. Een verkoopmedewerker voor in de kiosk en het 

schoolmanagement comité (toezicht) zijn getraind. Met de opbrengst wordt de verkoop-

medewerker betaald en het onderhoud; na twee jaar mag de school het resterende 

budget voor aanschaf van schoolmaterialen. 

projectactiviteiten: 

 

stap 1: boorproces 

Aan het begin van het project is een geohy-

drologische inventarisatie uitgevoerd. De 

put in de school moest machinaal geboord 

worden omdat het naar een grotere diepte 

moet. Daarnaast zijn er veel stenen waar 

een handboor niet doorheen kan. Na de 

machinale boring is de broncapaciteit en 

waterkwaliteit getest.  De put had een goe-

de, ruime broncapaciteit. 

Foto’s: de bouw van 
de water kiosk (foto’s: 
Tak Foundation) 

Foto’s: het machinaal boren van de waterput 
(foto’s: Tak Foundation) 

stap 2: installatie van het watersysteem 

Nadat bleek dat de broncapaciteit ruim voldoende was, is ook een middelbare school op 

het watersysteem aangesloten. De middelbare school heeft bijgedragen aan de buizen 

van het watersysteem. Als eerste is de watertoren gebouwd. Vervolgen zijn het buizen-

stelsel, de waterpomp en de elektrische aansluiting aangelegd, van de watertoren naar 

de kiosk en de middelbare school. 

Foto’s: constructie van pijpleiding en van de watertoren/watertank (foto’s: Tak Foundation) 



Foto’s: de gebruikers van de waterputten (foto: Tak Foundation) 
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Door dit watersysteem hebben 400 scholieren van de lagere school en 350 scholieren 

van de middelbare school scholieren toegang tot schoon, veilig gebruikswater. Dit geldt 

ook voor mensen in de lokale gemeenschap die het water kopen. Sommige mensen uit 

de lokale gemeenschap willen een eigen aansluiting met watermeter.  

Bijdrage SHF: 

De totale kosten van zowel de waterput als de kiosk zijn EUR 10.500,- De waterput 

heeft circa EUR 6500,-  gekost, de  kiosk EUR 4000,-, inclusief een watertoren en een 

water tank. 

De Huisman Foundation heeft het totale project gefinancierd. 



projectpartner: 

De stichting Elim is al decennia actief in het Igede gebied. 

Eén Nederlandse medewerker (voor ondersteuning) en 

ongeveer 45 lokale mensen komen op voor de belangen 

3.4.1. Pilot voorlichting door jongeren op middelbare scholen over levenshou-

ding  

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

naar zelfstandigheid. 

In het Quality Life Department  van Elim worden programma’s uitgewerkt op het vlak 

van gelijkheid/positie vrouwen, sociale vaardigheden, seksuele voorlichting. De  

programma’s richten zich op ouders en op jongeren. 

Een jonge ‘peer educator’ geeft les aan zijn collega voorllichters (foto: Ellen Vreeswijk, Elim) 

Het gebied 

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 on-

der de armoedegrens. 

3.4 Onderwijs projecten 

De Huisman Foundation heeft in 2016 één onderwijsproject ondersteund: 

1. Pilot voorlichting door jongeren op middelbare scholen over levenshouding 

(Nigeria) 

 

Dit project heeft ook kenmerken van een gezondheidsproject. Evenzo hebben meerdere 

van onze gezondheidsprojecten een onderwijs component. Voor twee projecten die de 

Huisman Foundation ondersteunt (opzetten blended e-learning platform en ontwikkelen 

onderwijs in de moedertaal, beide in Ethiopië) zijn in 2016 wel activiteiten uitgevoerd, 

maar hebben in 2016 geen donatie gekregen. Ze worden hier daarom kort behandeld.   

16 

Doelstellingen van het project 

Dit project kent twee doelstellingen: 

 Ervaring opdoen met de jeugd-tot-jeugd aanpak op middelbare scholen. 

 Vanuit een Bijbelse visie willen we seksueel misbruik, ongewenste zwangerschap-

pen en abortus, oneerlijke man/vrouw verhoudingen, alcoholisme en drugs ge-

bruik, e.d. voorkomen. 
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Bijdrage Huisman Foundation 

De totale projectkosten bedragen EUR 15.000. De bijdrage van de Huisman Foundation 

aan dit project bedraagt EUR 5.000. 

Deze jongeren krijgen een uitgebreide training en gaan vervolgens aan de slag op gese-

lecteerde middelbare scholen. Daar zet men een netwerk op van andere scholiervoor-

lichters (‘peer educators’) en gaat men de activiteiten van deze scholiervoorlichters. De 

permanente Elim staf van het Quality Life Department zal de begeleiding en supervisie 

doen. 

Deze nieuwe aanpak zal een jaar getest worden. Als deze werkwijze succesvol is, zal 

deze worden gebruikt binnen een langjarige samenwerking met een nog te verkennen 

partner organisatie. 

De kosten binnen dit project zijn de salarissen van vijf personeelsleden, reiskosten, 

educatie materiaal, trainingskosten en een vergoeding van de coördinatoren en scho-

liervoorlichters op de middelbare scholen. 

De ‘peer-educators’ krijgen training (foto: Ellen 
Vreeswijk, Elim) 

Project en activiteiten 

Binnen Elim gaat men in de project een nieuwe aanpak uittesten. Enkele jongeren zon-

der baan worden geselecteerd en ingezet als voorlichters (‘peer educators’) op middel-

bare scholen. Het gaat om voorlichting over belangrijke keuzes waar jongeren voor 

staan, bijvoorbeeld omtrent relaties en seksualiteit en de positie en gelijkheid van vrou-

wen. Ook zijn er trainingen op het vlak van sociale vaardigheden om seksueel misbruik 

te voorkomen. 

De jonge ‘peer-educators’ en hun coördinator (foto: 
Ellen Vreeswijk, Elim) 

In 2015 is een project van de Net Foundation gestart om een digitaal e-learning plat-

form in Ethiopië op te zetten. Afstand (en tijd) kunnen in de huidige situatie belemme-

ringen zijn voor mensen om een opleiding te volgen. Een digitale leeromgeving kan de-

ze belemmeringen deels wegnemen. Het betreft ‘blended learning’ d.w.z. continu e-

learning afgewisseld met enkele lokale trainingen. Het project loopt drie jaar. De Huis-

man Foundation heeft in 2016 geen bijdrage gegeven (staat wel op de planning voor 

2017). Wel is er in 2016 advies/begeleiding vanuit de Huisman Foundation gegeven. 

 

In 2015 is een project ‘moedertaal onderwijs’ van Wycliffe in de Benishangul Gumuz re-

gio (in het westen van Ethiopië) afgerond. Dit project ging over het vergroten van de 

toegang tot onderwijs en het verbeteren van de kwaliteit ervan. Het betreft onderwijs 

voor 15.000 kinderen, die ieder jaar instromen in het basisonderwijs door het introduce-

ren van moedertaalonderwijs op 20 scholen. Het project krijgt van 2016-2018 een ver-

volg, waarbij meer taalgroepen in het project worden meegenomen. De Huisman Foun-

dation zal dit vervolgproject ondersteunen, maar heeft in 2016 geen donatie gedaan. 

Lopende projecten: blended e-learning en onderwijs in de moedertaal 
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3.5 Bedrijvigheid / ondernemerschap 

Projectpartners: 

Bij dit project zijn twee partijen betrokken: Gered Gereedschap en Young in Prison. Ge-

red Gereedschap gaat de werkplaatscontainer leveren en de machines. YiP verzorgt ver-

volgens de opleiding en het begeleiden van de jongeren op de arbeidsmarkt. 

Young in Prison is een organisatie die jongeren in Afrikaanse gevangenissen weer een 

toekomst geeft, door creatieve en sportieve programma’s voor persoonlijke ontwikke-

ling in gevangenschap en de tijd daarna. 

Gered Gereedschap is een landelijke vrijwilligersorganisatie die het vakman-

schap in ontwikkelingslanden wil ondersteunen en professionaliseren. Jaar-

lijks worden circa 10 zeecontainers met gereedschap geleverd aan ontwikke-

lingslanden. 

3.5.1. Project Young in Prison Made in Malawi (Stichting Dienstencentrum Ge-

red Gereedschap) 

Gebied: 

De armoede in Malawi is groot. Zo´n 75% van de bevolking verdient minder dan 1.25 

USD per dag, de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De werkeloosheid 

onder de jongeren is enorm. Het gevolg is dat ze niet in hun levensonderhoud kunnen 

voorzien en (kleine) vergrijpen plegen. 

Het project, de doelstellingen en activiteiten: 

De armoede in Malawi is groot. Zo´n 75% van de bevolking verdient minder dan 1.25 

USD per dag, de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De werkeloosheid 

onder de jongeren is enorm. Het gevolg is dat ze niet in hun levensonderhoud kunnen 

voorzien en (kleine) vergrijpen plegen. 

De Stichting Young in Prison wil in Malawi een productiewerkplaats beginnen waar de-

sign Freedom lampen van metaal van een Nederlandse ontwerpen worden gemaakt. De 

gemaakte lampen worden vervolgens in Nederland verkocht.  

In de werkplaats gaan ex-gedetineerde 

jongeren aan de slag die op deze manier 

werken aan hun re-integratie in de maat-

schappij. Tijdens het project leren de jon-

geren technische, ondernemers- en soci-

ale vaardigheden. Ze worden vervolgens 

‘change agents’ in hun eigen gemeen-

schap omdat ze aan dorpsgenoten hun 

vaardigheden gaan doorgeven. In de 

werkplaats gaan ex-gedetineerde jonge-

ren aan de slag die op deze manier wer-

ken aan hun re-integratie in de maat-

schappij. 

Foto’s: een deelnemer die laswerkzaamheden ver-
richt voor de productie van een lamp (foto: Gered 
Gereedschap) 

Tijdens het project leren de jongeren technische, ondernemers- en sociale vaardighe-

den. Ze worden vervolgens ‘change agents’ in hun eigen gemeenschap omdat ze aan 

dorpsgenoten hun vaardigheden gaan doorgeven. Op deze manier doorbreken ze de 

vicieuze cirkel van de armoede voor zichzelf en anderen. Gered Gereedschap heeft eind 

2015 gereedschappen geleverd die tijdens de opleiding van de jongeren worden inge-

zet.  
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Gered Gereedschap levert in 2016 de werkplaats voor dit project. De werkplaats be-

staat uit twee grote zeecontainers die over de lange zijde open kunnen. De containers 

worden in een hoek van 90 graden tegen elkaar gezet en daartussen wordt tentdoek 

gespannen. Zo ontstaat een overdekte binnenplaats, waar in de schaduw gewerkt kan 

worden. De containers worden ingericht als werkplaats en opslag. In deze werkplaats 

kunnen metaalbewerkers (ongeveer 20 jongeren tegelijk) aan de slag om een inkomen 

te verdienen. 

Een korte film over de zeecontainers die naar Malawi zijn getransporteerd kunt u vinden 

op: https://www.youtube.com/watch?v=3HtM4srkn6k&feature=youtu.be 

Bijdrage Huisman Foundation: 

De Huisman Foundation heeft EUR 1.000 aan dit project  bijgedragen. 

Illustratie: de werkplaats opgebouwd uit 2 zeecontainers en een tentdoek (illustratie: Gered Ge-
reedschap) 
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3.6 Overig 

Woinshet is een meisje van 13 jaar die in een sponsorprogramma 

(onderwijs, uniform, maaltijd, evt medicijnen) van Woord&Daad in 

Dessie (Ethiopië) zit. Zij wordt door één van bestuursleden ge-

sponsord. Ze leeft bij haar oma en blinde opa. De familie kan niet/

nauwelijks rondkomen van het inkomen van oma. Daarom vult de 

Huisman Foundation maandelijks het inkomen van deze familie 

aan.  De Huisman Foundation heeft in 2016 € 308,— bijgedragen. 

Foto: Woinshet en haar oma (foto: Rens Huisman) 

3.6.2. Armoedebestrijding familie Woinshet 

3.6.1. ondersteuning vrijwilligers in Child en Youth Care Centre ‘Goeie Hoop’, 

in Zuid-Afrika (Stichting Goeie Hoop)  

project en bijdrage SHF:  

‘Goeie Hoop’  is een door Child and Youth Care Centre waar kinderen uit noodsituaties 

een veilig onderkomen ontvangen. De kinderen zijn tussen de 0-18 jaar oud. Ze wonen 

in gezins units met 2 Jeugdzorgwerkers en 8 kinderen. Het zorgcentrum ligt in Gordons 

Bay, in Zuid-Afrika. Het is een door de Zuid-Afrikaanse overheid erkend zorgcentrum. 

Veel kinderen in de townships en de krottenwijken van Kaapstad hebben te lijden onder 

verwaarlozing, zowel fysiek als mentaal, seksueel geweld, drankmisbruik en drugsge-

bruik van ouders. De kinderen worden na tussenkomst van de rechter in het Goeie 

Hoop-huis geplaatst. Door middel van programma’s en therapieën helpen we hen hun 

trauma te verwerken en wordt er gewerkt aan gezinsherstel of plaatsing in pleeggezin-

nen. Dit is meestal na 6 maanden. ‘Goeie Hoop’  kan 50 kinderen huisvesten. 

De stichting werkt met vrijwilligers. De familie Lindhout is uit Nederland voor een jaar 

vertrokken naar Zuid-Afrika om als vrijwilligers in het Goeie Hoop-huis actief te zijn. De 

Huisman Foundation heeft de familie Lindhout in 2016 met EUR 500 in hun levenson-

derhoud ondersteund. De totale bijdrage (over 2016 en 2017) zal EUR 1200 bedragen. 

Foto’s: spelende kinderen voor het care centre van Goeie Hoop en de familie Lindhout (foto’s: 
Goeie Hoop) 



Investeringen  
In Afrika 



4. Investeringen vanuit het vermogen  

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.  

The Well Participations BV: 

De Huisman Foundation heeft een belang  in The Well Participations BV van 49,9%, The 

Well Foundation is eigenaar voor 50,1%. The Well Participations BV is voor 50% ei-

genaar van een veevoerfabriek en een melkfabriek in  Ethiopië (Tigray Region). Een lo-

kale Ethiopische investeerder is voor de overige 50% eigenaar. Er is een conflict met  

de Ethiopische investeerder ontstaan, waardoor de fabrieken nog niet in bedrijf zijn ge-

nomen. Een ingezet mediation traject heeft in 2016 het begin van een oplossing opge-

leverd. In 2017 zal de zaak naar verwachting afgerond zijn. Er zal een splitsing van ei-

gendommen plaatsvinden. Vervolgens zal de Huisman Foundation het belang van The 

Well Foundation in The Well Participations volledig overnemen. Als eerste zal de vee-

voerfabriek, samen met een nieuwe partner (De Heus), operationeel gemaakt worden. 

Het belang van de Huisman Foundation zal 30% bedragen. Met een andere ervaren 

Nederlandse partner zal vervolgens de melkfabriek in bedrijf worden genomen. Deze 

plannen moeten momenteel nog verder worden uitgewerkt. 

4.1. Directe deelnemingen in Afrika 
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Highlands Mineral  Water Co. Ltd:  

Highlands Mineral Water Co. Ltd is een Kenyaans familiebe-

drijf, opgericht in 1954 door de Padia familie. Vanaf die perio-

de heeft men in mineraalwater en limonade een stevige  

De melkfabriek in aanbouw (foto: TWF) 
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Highlands is op zoek naar kapitaal om zijn 

groei te financieren. In 2011, 2015 en 2016  

hebben TBL Mirror en meerdere co investeer-

ders kapitaalinjecties gedaan. Er is recent 

een flinke uitbreiding in de productiecapaci-

teit gerealiseerd en is onder meer geïnves-

teerd in marketing en distributie. Door een 

noodzaak tot financiering van deze productie 

uitbreiding en de mogelijkheid om de familie 

Padia uit te kopen was er een mogelijkheid 

voor de Huisman Foundation om via TBL Mir-

ror als co-investeerder en belang in High-

lands te nemen (zie 5.1 balans, FGR TBL tbv 

Highlands Mineral).   

De vier productgroepen van Highlands 

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 (bv Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF).  

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). 

merknaam opgebouwd. In 2010 heeft Highlands zijn productielijn uitgebreid en maakt 

men ook eigen soda’s en fruitsappen. Voor zowel limonade, soda/prik limonade en mi-

neraalwater behoort Highlands qua marktaandeel inmiddels bij de top 3 spelers in Ke-

nya. Highlands is voor fruitsap een top 10 speler. De thuisbasis van Highlands is Nyeri, 

ongeveer 100 km ten noorden van Nairobi.  
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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 

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. 

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).  

4.4 Overige posities op thema’s waarop de stichting actief is 



De financiële  
rapportage 



5.1. Balans 

5. Jaarrekening: de balans en baten&lasten 
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Passiva 

 

Eigen Vermogen: 

Het eigen vermogen (€2.387.564,80) 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 2016 € 2.549.029,79. 

 

De egalisatie reserve is door de opeenvolgende crises na 2007 negatief. In 2016 is het 

beeld aanzienlijk verbeterd (saldo: - € 240.836,10). Dit saldo is de resultante van een 

egalisatiereserve 31-12 2015 (- € 319.223,82) en een toevoeging (twv € 78.387,73) 

uit het resultaat over 2016. In jaren met positieve rendementen zal de egalisatie reser-

ve 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 2016 is meer aan vruchtgebruik besteed dan er beschikbaar was. De overbesteding 

is deels gedekt met geld uit  het bestemmingsfonds en de bestemmingsreserve. In het 

bestemmingsfonds is in 2016 € 2.000 gestort en een gelijk bedrag onttrokken. Uit de 

bestemmingsreserve is € 7.686,77 onttrokken. Het resterende saldo van de bestem-

mingsreserve is  daarmee gereduceerd tot € 79.371,10.  De samenstelling van de be-

stemmingsreserve is weergegeven in de tabel op de volgende bladzijde. 

Activa 

 

Vaste Activa: 

De belangen in Anders Invest, TBL Mirror Fund (Private Equity), The Well Participations 

BV en Highlands Mineral (directe deelnemingen) ter waarde van € 644.394,91 zijn niet 

op korte termijn inwisselbaar. 

 

Het belang van de stichting in het TBL Mirror Fund is in 2016 uitgebreid via een capital 

call van € 8595,50. In het Anders Invest fonds is in 2016 € 150.000 geïnvesteerd. An-

ders Invest investeert voor de lange termijn in Nederlandse MKB bedrijven in de maak-

industrie. 

De Huisman Foundation heeft het belang in The Well Participations (melkfabriek, vee-

voerfabriek) van € 100.000. Een lening van € 20.000 die in 2013 aan The Well Partici-

pations BV is verstrekt is langlopend en daarom in 2016 nog niet afgelost. 

In 2016 is een convertible loan verstrekt van € 45.522,11 aan Highlands Mineral Co 

Ltd, een Keniaanse producent van non-alcoholische dranken. Highlands is een top 3 

speler in diverse segmenten van de Keniaanse non-alcoholische dranken markt.  

 

Vlottende activa: 

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

gehouden dividend belasting (bronbelasting, € 1.720,52) is uitgegaan dat, na aftrek 

van kosten, circa 90% (€ 1.548,47) terug te vorderen is.  
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5.2 Baten & Lasten 

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

brachte bestemming. In 2016 is € 2000 toegevoegd en € 2000 onttrokken aan het be-

stemmingsfonds voor het handmatig boorproject in Tigray, Ethiopië. Het bestem-

mingsfonds is daarmee volledig uitgeput. 

Overige Passiva: 

Er zijn geen overige passiva op de balans van de Huisman Foundation. 
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Tabel: samenstelling van de bestemmingsreserve 



                 . 
*1: resultaat inclusief transactiekosten en dividendbelasting, exclusief ontvangen donaties, kosten beheer 
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5.2.1 Toelichting baten 

 

Het bruto rendement*1 op het vermogen bedroeg   € 160.364,12. Het rendement is 

voor een groot deel toe te schrijven aan de resultaten op de beleggingen.  

 

In 2016 is er voor € 28.308,-- aan donaties binnengekomen. Van de donaties is € 

26.000,-- bestemd  voor opbouw van het vermogen, en € 2.308,-- voor het bestem-

mingsfonds (€ 2.000 voor waterprojecten en € 308 voor inkomen aanvulling familie 

Woinshet, Dessie, Ethiopië). 

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 2016 dan ook geen kosten voor fonds-

werving gemaakt. 

Het bewaarloon van de beleggingsportefeuille bedroeg in 2016 € 1.083,26. Deze en de 

service- en overige kosten (beiden samen € 131,50) vormen de totale kosten voor het 

vermogensbeheer  

De totale lasten voor vermogensbeheer en werving van baten bedragen 0.05% van het 

gemiddelde eigen vermogen van de Huisman Foundation over 2016. 

 

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 € 2.902. De Algeme-

ne Bestuursleden hebben vacatiegeld (€ 50 pp) ontvangen. De uitkeringen van de vrij-

willigersvergoedingen en vacatievergoedingen zijn gedaan binnen de kaders die de Be-

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

De lasten ten gevolge van beheer en administratie komen overeen met 0.13% 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 2016 bedroegen 0.18% van het totale eigen 

vermogen. 

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

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

bestemmingsreserve en bestemmingsfonds) en de donaties voor een specifiek project) 

bedroeg € 80.058. 

Uit de bestemmingsreserve is in 2016 € 7.686,77 onttrokken; € 18.396,01 is onttrok-

ken voor het opzetten van een manual drilling sector in Tigray (in Ethiopië) en per sal-

do is € 10.709,24 toegevoegd aan de bestemmingsreserve ‘algemeen’. 

In 2016 zijn donaties van € 2.000,-- voor het handmatig boorproject in Tigray, Ethiopië  

en € 308,-- voor inkomensondersteuning voor de familie van Woinshet toegevoegd aan 

het bestemmingsfonds. Deze donaties zijn in 2016 volledig aangewend voor het beoog-

de doel. Het bestemmingsfonds is daarmee volledig uitgeput. 

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



Toelichting resultaatbestemming 2016: 

 

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

2016 bedroeg de inflatie 0.30%1. Dit betekent dat € 7.546,45  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. € 26.000,-- in 2016. Er is € 2.308 gedoneerd met een specifiek oogmerk 

(handmatig boren en inkomensondersteuning familie Woinshet). Dit bedrag is toege-

voegd aan het bestemmingsfonds en in hetzelfde jaar weer aangewend. 

 

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

gen over 2016) bedroeg € 70.063,23. Aan donaties is € 80.058 besteed: € 70.063,23 

uit beschikbaar budget voor vruchtgebruik, per saldo € 7.686,77 uit de bestemmingsre-

serve en € 2.308 uit het bestemmingsfonds.  

 

Het resultaat op het vermogen is in 2016 goed te noemen, namelijk € 104.247,41. Dit 

draagt bij aan herstel van de egalisatiereserve. Er wordt in 2016 een bedrag van € 

78.387,73 toegevoegd aan de egalisatiereserve. 

http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?dm=slnl&pa=70936ned&d1=0-3&d2=(l-13)-l&vw=t 
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Mutaties binnen de portefeuille in 2016: 

In 2016 heeft de Huisman Foundation haar positie in directe deelnemingen en private 

equity gericht op Afrika enigszins uitgebreid, door een uitbreiding van het belang in 

Highlands Mineral (een Keniaanse fabrikant van non-alcoholische dranken) en in het TBL 

Mirror Fund. Samen iets meer dan € 50.000. 

 

Met de deelneming in het Anders Invest Fund heeft de Huisman Foundation in 2016  

een grote uitbreiding (€ 150.000) van venture capital buiten Afrika in haar portefeuille 

gerealiseerd. 

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 circa 95 % van het vermogen belegd is in aandelen, private eq-

uity funds en directe deelnemingen. Dit offensieve profiel past volledig binnen de 

strategie van de Huisman Foundation. Ongeveer 5% bestaat uit obligaties en liquid-

iteiten. Deze asset verdeling past goed binnen het door ons gewenste risico-rendement 

profiel.  

Het totaal (bruto) rendement dat de Huisman Foundation in 2016 op zijn vermogen 

heeft behaald bedraagt 10.5 %.  Daarmee is het jaar 2016 voor de stichting een zeer 

goed  beleggingsjaar geweest.  

 

6.1 samenstelling en mutaties portefeuille 

6.2 Rendement op vermogen 

29 



Realisatie hoofddoelstelling  

uitvoering (financieel)beleid 

 



In dit hoofdstuk wordt het functioneren van de Huisman Foundation in 2016 geëvalu-

eerd op: 

1. het bijdragen aan de statutaire doelstelling en bijbehorende doelstellingen 

2. het uitvoering geven aan de meerjarendoelstellingen uit het beleidsplan 2015—

2017 

 

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 2016 zo veel mogelijk binnen de 

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

ingezet op activiteiten 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. Toch heeft dit niet 

kunnen voorkomen dat in één van de projecten € 2.750 door een onbetrouwbare lokale 

partner voor eigen gewin is aangewend (‘bouw’ van een kliniek nabij Lalibella). Wel is 

de Huisman Foundation door haar (lokale) netwerk terplekke er zelf achter gekomen 

dat dit misbruik plaatsvond. 

 

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

bij te dragen aan de doelstellingen van de stichting. In 2016 heeft de Huisman Founda-

tion zijn posities vergroot in diverse fondsen/instellingen die direct investeren in Afrika. 

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 deel-

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

Highlands Minerals Co Plc is een Kenyaanse producent van non-alcoholische dranken 

(met top 3 marktaandeel in diverse segmenten). 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.  

7. Uitvoering statutaire doelstelling en de 
    meerjarendoelstellingen uit het beleidsplan 
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In 2016 is een iets groter deel van het vermogen 

(35%) in ontwikkelingslanden geïnvesteerd dan 

in 2015 (31%). We verwachten deze beleidsdoel-

stelling in 2017 net te kunnen halen. 

 

De investeringen specifiek in SubSahara Afrika 

zijn vanzelfsprekend lager, namelijk 27,7% van 

het totale vermogen. Het grootste deel hiervan 

bestaat uit private equity investeringen en direc-

te deelnemingen in Oost Afrikaanse bedrijven.  
Figuur 1: verdeling posities met betrekking tot beleg-

gingen binnen ontwikkelingslanden 

Het uitvoering geven aan de meerjarendoelstellingen in het  beleidsplan 2015-

2017 

 

Doelstelling 1: In 2017 dient 40 tot 50% van het vermogen in ontwikkelingslanden belegd 

te zijn. 
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Doelstelling 2: In 2017 willen we één tot twee nieuwe directe investeringen in bedrijven 

in ontwikkelingslanden gerealiseerd hebben 

 

Doelstelling 3: In 2017 willen we intensieve en bestendige relaties met één tot twee 

nieuwe NGO’s hebben ontwikkeld 

 

Deze doelstelling is nog niet gerealiseerd. In 2016 is wel een relatie aangegaan met een 

partner die we voor lange termijn willen steunen. Het gaat om Christ’s Hope. De afstand 

tot deze organisatie is zeer kort, doordat de partner van een dagelijks bestuurslid bij 

deze organisatie actief is.  

Met een bestaande partner, namelijk Woord & Daad, is de samenwerking in 2016 verder 

geïntensiveerd. De Huisman Foundation steunt projecten van Woord & Daad vanuit het 

vruchtgebruik budget en investeert, vanuit het eigen vermogen, samen met Woord & 

Daad, in SubSahara Afrika. De leden van de Huisman Foundation hebben in deze pro-

jecten en investeringen een nauwe (advies)relatie naar Woord & Daad.  

Deze doelstelling is in 2015 al gehaald. Het betreft een posi-

tie in de Kenyaanse non-alcoholische drankenproducent 

Highlands Mineral Water Co Ltd. De Huisman Foundation zal 

op zoek blijven naar aantrekkelijke investeringskansen in 

bedrijven in Sub Sahara Afrika. 

Doelstelling 4: Onze activiteiten op het gebied van zuivelverwerking- en veevoer in Oost

-Afrika breiden zich uit 

 

Op deze doelstelling is enige vooruitgang geboekt. Aan de impasse tussen enerzijds The 

Well Participations (waarin de Huisman Foundation een belang van 49.9% heeft) en de 

Ethiopische partner in de melk– en veevoerfabriek in Tigray, dhr Gebrezgi, is een oplos-

sing gekomen, die in 2017 geëffectueerd moet worden.   

Christ’s Hope zet zich in voor het lot van mensen die lijden onder de gevolgen van HIV/Aids, ofwel 
doordat men er zelf aan lijdt, ofwel doordat men één of beide ouders erdoor verloren heeft.  (foto: 
Christ’s Hope) 
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Doelstelling 6: Het vasthouden van de goed functionerende organisatie die voldoet aan 

alle wettelijke eisen en blijvend door partner-organisaties serieus wordt genomen 

 

beheerste bedrijfsvoering 

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.  

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. Zie voor meer in-

formatie hoofdstuk 9 ‘naleving vereisten ANBI’s’. 

In 2016 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. 

laag kostenpatroon 

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

ten aspect. De totale overhead kosten over 2016 bedroegen 0.18% van het totale eigen 

vermogen. Daarvan was 0.13% voor beheer en administratie en 0.05% voor vermo-

gensbeheer. Een deel van deze kosten waren onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar. 

actieve rol gericht op professionele samenwerking en projectuitvoering  

Wij willen een goede, betrouwbare en kundige partner in de samenwerking zijn. Wij zijn 

op de goede weg om deze intenties waar te maken; subsidieverstrekkers (Aqua for All, 

Partners voor Water) en professionele NGOs (zoals Tear en Woord & Daad) hebben 

meermalen aan de Huisman Foundation subsidies verstrekt en in diverse projecten her-

haaldelijk met ons samengewerkt. Dit (wederzijds) naar volle tevredenheid. 

(actualiseren van de eigen) website 

Aan de website is in 2016 de noodzakelij-

ke wijzigingen aangebracht. De website 

geeft een goed beeld van de activiteiten 

van de stichting.  

De website van de Huisman Foundation 

( www.huismanfoundation.nl ) 

Doelstelling 5: De activiteiten binnen de deelgebieden (water en sanitatie, duurzame 

energie, gezondheidszorg, onderwijs en stimuleren bedrijvigheid) worden verder uitge-

breid en beslaan minimaal 90% van onze activiteiten 

 

Deze doelstelling is voor het jaar 2016 gehaald. 99,6 % van het vruchtgebruik is be-

steed aan activiteiten binnen de deelgebieden water en sanitatie, energie, gezondheids-

zorg, onderwijs en stimuleren bedrijvigheid. 

Vooral in Ethiopië heeft de stichting veel energie gestoken in het opzetten en begeleiden 

van projecten. Rondom de activiteiten met Woord&Daad, Tear en The Well Participati-

ons betrof het met name inhoudelijke advisering en matchmaking. In 2016 is in de sa-

menwerking met Christ’s Hope ook een actieve relatie ingevuld; het betreft hier projec-

ten in Kenia en Tanzania. 

http://www.huismanfoundation.nl


8.1. Oogmerk  
 

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

ren van  winst ten behoeve van vermogensopbouw.  

 

In 2016 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 en giften met dit doel. 

 

 

8.2. Vermogen 
 

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

ing voor 2015-2017’ 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 (al dan niet 

beursgenoteerde) bedrijven; 

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: wij 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 ETFs 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 twee directe deelnemingen, allen actief 

in Afrika, namelijk het TBL Mirror Fund, The Well Participations BV (is één van de inves-

teerders in een melkfabriek en veevoerfabriek in Ethiopië) en Highlands Mineral Water 

Co Ltd (Keniaanse producent van non-alcoholische dranken). Daarnaast bezit de Huis-

man Foundation enkele sectorale ETFs, waarin de bedrijven deels actief zijn in ontwik-

kelingslanden 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: wij beleggen het grootste deel van het vermogen in (al dan niet beurs-

genoteerde) bedrijven; 

 

Circa 95% 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 goede 

beleggingsrendementen behaald. Dit geldt zeker ook voor 2016, waarin een rendement 

van 10.5% is behaald. Op de lange termijn biedt de offensieve beleggingsstrategie het 

meeste perspectief 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. In 

de portefeuille zitten veel Exchange Traded Funds (ETFs), 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.  Het is de overtuiging van de Huisman Founda-

tion dat kostenbeheersing een belangrijke factor is in het behalen van een positief lange 

termijn beleggingsresultaat. 

 

 

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  een bedrag rond de € 70.000,--. 

 

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

tieven in Sub-Sahara Afrika. 

 

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 2016 is aan de leden van het Algemeen Bestuur (uitgezonder de Dagelijks Bestuur 

leden) € 50 pp vacatiegeld uitgekeerd. 

Aan de Dagelijks Bestuursleden is € 2.902 aan vrijwilligersvergoeding betaald. De ver-

goeding is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten en op de omvang en tijdsbeslag 

van hun werkzaamheden voor de Huisman Foundation. Deze vergoeding 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 2016 heeft gemaakt om baten te werven 

bedroegen 0,05 % van het totale vermogen. Dit percentage bestaat volledig uit kosten 

voor vermogensbeheer (nl beheerkosten beleggingsportefeuille) en dit zijn onvermijde-

lijke kosten. Voor fondsenwerving zijn geen kosten gemaakt. De kosten voor beheer en 

administratie bedroegen 0,13 % van het totale stichtingsvermogen. De totale kosten 

kwamen daarmee op 0,18 % 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. 

 

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 

lijfrenteschenkingen. Dit zijn algemene giften bestemd voor vermogensvorming. Dit ver-

mogen wordt offensief belegd, passend binnen de doelstelling van de stichting 

(stimuleren bedrijvigheid in Afrika) en het gekozen risicoprofiel (offensief portefeuil-

lemodel, dus een zeer sterke overweging van aandelen). Deze wijze van beleggen kan 

tot grote fluctuaties in vermogen leiden. Vandaar dat wordt uitgegaan van een lang-

jarige 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 2016 is de website up-to-date gehouden, met alle vereiste gegevens erop. De in-

houdelijke en financiële verslaglegging over 2015 is voor 1 juli 2016 vastgesteld en via 

de website (www.huismanfoundation.nl) openbaar gemaakt. Ditzelfde zal voor het 

jaarverslag over 2016 voor 1 juli 2017 worden gedaan. 

 

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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Foto: Christ’s Hope ondersteunt mensen met HIV/Aids 

in hun eigen thuis situatie (Foto: Christ’s Hope) 

In Care Points krijgen kinderen die één of beide ouders aan Aids 

hebben verloren hulp en onderwijs (Foto: Christ’s Hope) 
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IBAN: NL30ABNA0433294558 

BIC (SWIFT): ABNANL2A 
www.huismanfoundation.nl 

 

info@huismanfoundation.nl  

KvK:  

32126146 

 

ANBI code:  

8184.21.666  

Huisman Foundation 

Van Kluijvelaan 28 

3862 XG Nijkerk 


