
Stichting Stichting   

Huisman FoundationHuisman Foundation  

Jaarverslag 
2017 



 
Op 27 juni 2018 vastgesteld door het Al-
gemeen Bestuur van de Huisman Founda-
tion.  

Jaarverslag  

2017 

Foto voorkant: een rennend jongetje in één van de care points van Christ’s 
Hope (foto: Christ’s Hope)   



I
n

s
ta

ll
a
t
ie

 v
a
n

 e
e
n

 h
a
n

d
 p

o
m

p
 w

a
a
r
b

ij
 e

e
n

 p
r
e
p

a
id

 b
e
ta

a
ls

y
s
t
e
e

m
 i

s
 g

e
-

ïn
s
t
a

ll
e
e
r
d

 (
fo

to
: 

W
o

o
r
d

 e
n

 D
a
a
d

)
  

  



Vrouwen krijgen een naaimachine in bruikleen en een naai-
cursus om zelf kleding te  maken (foto: Stichting De Herder)    
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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Huisman Foundation over het jaar 2017. 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 2017’ voor 1 juli 2018 en het pu-
bliceren op internet voldoen wij aan enkele van de vereisten die de Nederlandse over-
heid stelt aan ANBIs. 
 
 

Kinderen in een speeltuintje bij één van de care points van Christ’s Hope 
(foto: Christ’s Hope)   
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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, vraag gestuurde 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 2017 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) 

 
Henk Poolen en Rens Huisman waren in 2017 aftredend en zijn herbenoemd. 
 
 
 

1. De Huisman Foundation 
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Kinderen uit de Benishangul-Gumuz regio (Ethiopië)  krijgen onder-
wijs in hun eigen moedertaal. (foto: Wycliffe)   



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 en partners 
naar structurele samenwerking. Naast deze gebieden waar de Huisman Foundation ge-
durende 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. Dit betekent overigens niet dat wij elk jaar in dergelijke 
gebieden actief zijn. 

2.1 Ethiopië 

De meeste activiteiten die de Huisman Foundation ondersteunt vinden plaats in Ethio-
pië. Het zwaartepunt van de activiteiten lag daarbij in Tigray. De Huisman Foundation 
heeft in de beginfase in Tigray vooral samengewerkt met The Well Foundation en in de 
laatste jaren met Woord&Daad. Na het overlijden van de oprichter is The Well Foundati-
on opgehouden te bestaan en een groot project met Woord&Daad is onlangs afgelopen. 

Op dit moment ondersteunt de Huisman Foundation dan ook geen projecten meer in 
Tigray en er zijn ook geen nieuwe activiteiten voorzien in de nabije toekomst. Wel zijn 
er nog activiteiten in andere delen van Ethiopië, bijvoorbeeld met Wycliffe in de Benis-
hangul Gumuz Regio (in het westen van Ethiopië) en in niet-locatie gebonden projecten 
(met de NET Foundation). Er gaat momenteel geen onderling versterkend effect meer 
uit van de activiteiten die de Huisman Foundation in Ethiopië ondersteunt.  
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Tigray ligt in het noorden van Ethiopië, is qua op-
pervlak iets groter dan Nederland. De bevolking 

(circa 7 miljoen mensen) is arm en de voedselze-

kerheid is een probleem.   



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 en 2017 is een waterput en –kiosk project van de TAK Foundation in Chebara 

(Nandi County) uitgevoerd en is een meerjarige samenwerking gestart met Christ’s Ho-
pe, waarbij kinderen die geraakt zijn door HIV/aids (wees, dan wel zelf besmet) zorg en 
onderwijs 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 lokale 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 beroepstrai-
ning 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, Uganda, Congo en Zambia. Daar 
is (nog) geen structurele samenwerking uit voortgekomen. 
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De projecten in 2017  

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



Projecten 2017 in beeld  

HIV/aids Care Points 
Tanzania en Kenia (3.2.1) 

Water time Uganda en 
Burkina Faso (3.3.1) 

Productie DVDs sociale 
thema’s Nigeria (3.4.4) 

Opzetten e-learning plat-
form Ethiopië (3.4.3) 

Moedertaal onderwijs in 
Ethiopië (3.4.1) 

Moedertaal onder-
wijs in Oost-Congo 
(3.4.2) 

Aanvulling inkomen 
fam. Woinshet (3.6.2) 

Youth Care Centre 
Zuid Afrika (3.6.1) 

Naaicursus 25 
vrouwen in Irak 

(3.5.1) 

WASH voorzienin-
gen scholen Ethio-
pië (3.3.2) 



3.1 Overzicht van de schenkingen  
 

Het beschikbare budget voor schenkingen bedroeg in 2017 € 73.401. In dit jaar heeft 
de Huisman Foundation in totaal € 50.754,-- besteed aan schenkingen. Omdat het be-
drag aan schenkingen lager was dan het beschikbare budget voor 2017, is per saldo € 
22.647 aan de bestemmingsreserve toegevoegd.   
 
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de donaties die in 2017 zijn gedaan.  

Tabel: overzicht van de projecten die door de Huisman Foundation in 2017 zijn (mede)gefinancierd  

3. De projecten in 2017 
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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. capaciteitsversterking kantoor Christ Hope Nederland om financiering 
aan te trekken voor extra (medical) care points voor aids-wezen 

De Huisman Foundation heeft in 2017 één gezondheidszorg project ondersteund, name-
lijk voor de organisatie opbouw van Christ Hope Nederland. Door extra slagkracht te 
creëren kan de extra financiering van (medical) care points voor aids -wezen worden 
aangevraagd. 
Dit 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’s 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’s Hope’s aanpak staan CarePoints voor kinderen. Weeskinderen en 
kinderen met HIV/aids worden op 5-7 jarige leeftijd geselecteerd. De kinderen blijven 

wonen 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: 
In 2016 heeft de Huisman Foundation bijgedragen aan het werk van Christ’s Hope in 
Tanzania en Kenia. Met deze bijdrage heeft Christ’s Hope in Tanzania een herstart ge-
maakt; een nieuw kantoor is opgezet, de medewerkers zijn getraind en een CarePoint 
(Rock City) is opgericht. Daarnaast zijn er in Tanzania nog twee andere CarePoints 

(Bugarika, Lake View) gestart. Eind 2016 was er plek voor circa 90 kinderen. In 2017 is 
het doorgegroeid. Aan het einde van 2017 zijn er 4 CarePoints met in totaal 172 kinde-
ren. 
 
De bijdrage van Huisman Foundation is in 2016 ook gebruikt voor CarePoint Nyalenda, 
Kisumu, Kenia. In dit CarePoint in de sloppenwijk Nyalenda ontvangen 50 kinderen een 

naschools programma met onderwijs, zorg en de boodschap van hoop. 
 

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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bijdrage SHF: 
De Huisman Foundation heeft EUR 11.000 bijgedragen aan het werk van Christ’s Hope.  

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

In 2017 is veel aandacht uitgegaan naar verbreding van het werk, nieuwe CarePoints in 
Kenya (aan het einde van 2017 in totaal 7 CarePoints) en Tanzania (4 CarePoints), als-
wel huisvesting voor deze CarePoints, zodat meer kinderen kunnen worden opgevan-
gen. Om de benodigde fondsen hiervoor aan te trekken en activiteiten te coördineren is 
de capaciteit van het kantoor in Nederland uitgebreid (voor 1 dag per week, voor 1 jaar 

lang). De Huisman Foundation heeft de salariskosten, reis- en verblijfskosten hiervan 
gefinancierd (EUR 11.000). 



Boven: Onderwijs en maaltijden in een care point van Ch-

rist’s Hope. Onder: Spelend kind. (foto’s: Christ’s Hope)  



Oplossingsrichting: 
Een alternatieve aanpak is een stapsgewijze uitbreiding van het serviceniveau en dek-
king. De modulaire benadering start met een drinkwatervoorziening via een gemeen-
schappelijke tappunt en handpomp naar een hoger service niveau met aansluitpunten 
op perceel niveau. De combinatie met zonne-energie houdt de kosten lager. Deze aan-

pak wordt veelbelovend ingeschat voor ruraal en peri-urbaan gebied, dat niet is voor-
zien door de nationale drinkwatermaatschappij. Via een prepaid betalingssysteem zijn 
opbrengsten en gebruik gegarandeerd in balans. Door het drinkwatersysteem eigendom 
van een professioneel privaat bedrijf te laten zijn, zal goed beheer en onderhoud zorgen 
voor duurzaam functioneren van het systeem. 

3.3.1 Haalbaarheidstudie modulaire prepaid drinkwatersystemen in Uganda en 
Burkina Faso. 
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3.3 Water projecten 

Probleem/context: 
De duurzaamheid van (rurale) drinkwater systemen staat in veel Afrikaanse landen on-
der druk. De leidingnetwerken voor drinkwater zijn vaak overgedimensioneerd; qua 
aantal toekomstige gebruikers en hoeveelheid water per gebruiker. Dit leidt tot onnodig 
hoge kosten, zowel bij de aanleg als bij het beheer en onderhoud van het systeem. Een 

modulair systeem houdt de kosten laag, precies afgestemd op het actuele gebruik (en 
daarmee op de inkomsten). 
Ook aan de inkomsten kant en het beheer en onderhoud zijn er vaak problemen. De 
beheercomités zijn vaak onvoldoende in staat om zelf zorg te dragen voor de inning van 
de opbrengsten en de financiering/organisatie van  het beheer en onderhoud. 

De Huisman Foundation heeft in 2017 twee waterprojecten ondersteund: 
1. Haalbaarheidstudie modulaire prepaid drinkwatersystemen in Uganda en Burkina 

Faso. 
2. Beter sanitaire voorzieningen op scholen in Addis Abeba en Asosa, Ethiopië  

De haalbaarheidstudie 

vond plaats in Burkina 
Faso en Uganda. 
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Haalbaarheidsonderzoek: 
In een field- en desk study is de institutionele en financiële haalbaarheid van alternatie-
ve drinkwater systemen in Burkina Faso en Uganda uitgezocht. Hierbij is de haalbaar-
heid onderzocht van verschillende typen drinkwatervoorzieningen: 
 met een modulaire opbouw van het waterleidingnetwerk en tappunten, 

 dat via de private sector wordt aangelegd en onderhouden, en 
 waarbij de waterprijs gebaseerd is op de volledige cost-recovery van het systeem. 

Bij het ontwerpen van de gewenste drinkwatersystemen zijn daarom de volgende uit-
gangspunten geformuleerd: 
 Aanpassen van het ontwerp van het drinkwatersysteem op de actuele behoefte en 

lokale context 

 Formaliseren van de betalingen via pre-paid betaal systemen 
 Stapsgewijze opbouw van gewenst serviceniveau (van gezamenlijk punt met 

handpomp naar huisaansluiting) 
 Opschaling van bestaande infrastructuur door uitbreiding met goedkope, stand-

alone modules 

 Openen van markten voor de private sector in rurale gebieden 

Verschillende vormen van een pre-paid water voorziening (foto’s: Woord en 
Daad)   

Een water voorziening vlak buiten het dorp in ruraal Afrika (foto’s: Woord en 
Daad)   
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Uitkomsten: 

Het modulaire systeem is niet haalbaar in Burkina Faso. De oorzaak hiervan is dat de 

nationale wetgeving statisch en beperkend is. De wet- en regelgeving ten aanzien van 

drinkwater levering is sterk  gecentraliseerd, waarbij strikte standaarden ten aanzien 

van ontwerp en beheer zijn opgenomen. Het watertarief is aan een maximum gebon-

den. 

In de Ugandese situatie is wel ruimte voor een modulair systeem en het Ministerie heeft 

zijn commitment gegeven voor het testen van alternatieve methodes. De financiële 

haalbaarheid is positief. De prepaid drinkwatervoorziening en kleinschalige modulaire 

systemen leveren een positieve cashflow op en zijn concurrerender dan reguliere syste-

men. In de studie kwam echter wel naar voren dat de investeringskosten  een beper-

kende effect hebben op het vermogen van het systeem om toekomstige  service uitbrei-

dingen te financieren vanuit de opbrengsten van het basisontwerp. Externe dekking van 

de investeringskosten (donatie) kan daarom binnen een opschalingsstrategie passen.  

Op basis van deze desk study is besloten om financiering voor verschillende pilots in 

Uganda te zoeken.  

Vervolg: 
De haalbaarheidsstudie krijgt een vervolg in 2018 en 2019 in de vorm van twee pilots. 
In 18 dorpen in West Uganda en 18 dorpen in Oost Uganda. Het is de bedoeling om 
16.200 mensen te voorzien van duurzame watertoegang en  om de transitie naar meer-
dere waterpunten en waterleidingen mogelijk te maken. Woord en Daad, Practica Foun-

dation, Living Water International en Whaves Solutions gaan de pilot uitvoeren. Op dit 
moment wordt financiering gezocht. De Huisman Foundation gaat  in 2018 en 2019 voor 
EUR 20.000 bijdragen  

Bijdrage Huisman Foundation: 
De Huisman Foundation heeft deze haalbaarheidsstudie gefinancierd (EUR 10.000).  

Bouw van een water voorziening. (foto: Woord en Daad)   



Verschillende vormen van een pre-paid water voorziening (foto’s: Woord en 
Daad)   
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In het project worden nieuwe sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en waslokalen, ge-
bouwd en krijgen kinderen voorlichting over hygiëne. In dit project werkt Woord en 
Daad op scholen in Addis Abeba en Asosa, een stad in het midden westen van Ethiopië  
 
De staat van sanitaire voorzieningen op Ethiopische scholen is vaak dramatisch. Een 

aantal veelvoorkomende problemen zijn: toiletten zijn buiten werking, kinderen doen 
hun behoefte rond het schoolplein, meisjes blijven thuis van school als ze ongesteld zijn 
of kinderen kunnen hun handen niet wassen. Deze omstandigheden brengen 
gezondheidsrisico’s met zich mee voor de kinderen.  
Daarom bouwt en renoveert Woord en Daad enerzijds sanitaire voorzieningen op de 
scholen. Anderzijds wordt er voorlichting gegeven aan de kinderen en hun ouders zodat 

ze het belang van hygiëne in gaan zien en hun gedrag ook echt verandert.  
 
Voor dit project heeft een basisschool in Kampen een inzamelingsactie gehouden. De 
Huisman Foundation heeft de opbrengst van deze actie verdubbeld (EUR 314).  

3.3.2 Beter sanitaire voorzieningen op scholen in Addis Abeba en Asosa, Ethio-
pië  

De toiletten zijn vies 
en in erg slechte 

staat. Er is ook geen 

p rivacy doo rd at 
deuren ontbreken.   

(Foto’s: Woord en 

Daad) 

School in Asosa 

School in Addis Abeba 

ASOSA 

De twee project lokaties: Addis Aba-
ba en Asosa 

Schoolkinderen in uniform (foto: Woord 
en Daad) 
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3.4 Onderwijs projecten 

De Huisman Foundation heeft in 2017 drie onderwijsprojecten ondersteund: 
1. Moedertaalonderwijs voor 15.000 leerlingen in de regio Benishangul Gumuz in 

Ethiopië 
2. Alfabetisering onder de Lika in Oost-Congo 
3. Opzetten blended learning platform in Ethiopië 

 
Daarnaast is in 2017 een voorlichtingsproject van de stichting Elim afgerond, waaraan 
de Huisman Foundation in voorgaande jaren heeft bijgedragen. 

In 2016 is een vervolgproject gestart. Het doel van dit moedertaal onderwijs vervolg-
project is: 
1. Het vergroten van de toegang tot onderwijs en het verbeteren van de onderwijs 

resultaten voor 15.000 kinderen die ieder jaar instromen in het basisonderwijs  
2. Het verbeteren van de levensomstandigheden en het creëren van kansen voor de 

toekomst van vrouwen door alfabetiseringswerk onder hen. 

3.4.1. Moedertaalonderwijs voor 15.000 leerlingen in de regio Benishangul Gu-
muz in Ethiopië 

De context en voorgeschiedenis: 
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’.  

De Huisman Foundation heeft de voorloper van dit project (2011 t/m 2015) gesteund. 
Wycliffe en haar lokale partner SIL hebben in dat project, samen met het Regionale On-
derwijs Bureau van de deelstaat Benishangul Gumuz, een onderwijsprogramma in de 
moedertaal opgezet voor 20 scholen in 3 verschillende taalgroepen.  In deze periode is 
een aantal van de talen  op schrift gesteld en is er onderwijsmateriaal ontwikkeld. Ook 

zijn docenten getraind. 

Schoolkinderen in de Benishanul Gumuz regio 

(foto: Wycliffe)  

Training van docenten in het moe-

dertaalonderwijs (foto: Wycliffe)  



Vrouwen uit de Benishangul-Gumuz regio (Ethiopië)  krijgen trai-
ning in lees– en rekenvaardigheden  (foto: Wycliffe)   



Leraren uit de Benishangul-Gumuz krijgen begeleiding 
bij het moedertaal onderwijs.  (foto: Wycliffe)   
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Het project is in 2011 gestart op 20 scholen en is nu uitgebreid tot in totaal 321 scho-
len. Dit komt door de goede samenwerking met de Ethiopische overheid die dit jaar 5x 
meer studenten op de PABO heeft toegelaten dan normaal. het de moedertaal onde-
rwi jsprogramma’s heeft uitgebreid  en draagt financieel bij.  
 

In 2017 is aan de volgende drie hoofdactiviteiten gewerkt: 

1. opleiden van docenten in moedertaalonderwijs: er zijn in 2017 56 docenten ge-
traind in het lesgeven in de moedertaal. 

2. ontwikkeling van relevante schoolboeken en docentenhandleidingen: er zijn in 
2017 boeken voor groep 3 ontwikkeld en gedrukt, en bijbehorende docentenhand-
leidingen. 

3. alfabetiseringswerk onder vrouwen: voor circa 230 vrouwen is er gemiddeld 6 uur 

per week een training in lees- en rekenvaardigheden, zodat ze zelf een klein be-

drijfje kunnen opzetten en hun kinderen kunnen ondersteunen bij onderwijs.  

De Huisman Foundation heeft in 2017 een bijdrage van EUR 7.500 aan dit project gege-
ven. 

Een schoolboekje in de lokale moedertaal (foto: Wycliffe)  
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In Oost-Congo is er veel geweld onder 
de bevolking. Ook rondom de stad Isiro 
zijn verschillende rebellengroepen ac-
tief. Toch zet de kerk zich in dit gebied 
van de Lika in voor moedertaalonderwijs 

op 35 basisscholen en 22 middelbare 
scholen. Tot 2000 was er geen Lika 
spelling; de taal was nog niet op schrift 
gesteld en op de scholen werd de han-
delstaal Swahili (onderbouw) en Frans 
(bovenbouw) gegeven. Taalkundigen 

van Wycliffe hebben indertijd een Lika 
spelling ontworpen en dit onder andere 
toegepast op gezondheidsvoorlichting. 

3.4.2. Alfabetisering onder de Lika in Oost-Congo. 

In 2017 zijn twee alfabetiseringsmedewerkers 
actief geweest om de kwaliteit van het onderwijs 
onder de 60.000 Lika te verbeteren en het aantal 
schoolverlaters terug te dringen. Ze doen dit 
door op deze scholen lees- en schrijfonderwijs in 

het Lika te introduceren en door alfabetiserings-
klassen aan volwassenen te geven.  Ook is er in 
2017 gewerkt aan het afronden van het Nieuwe 
Testament in hun eigen taal. Naar verwachting 
loopt dit nog tot in 2018. 
 

De Huisman Foundation heeft in 2017 EUR 6.000 
aan dit project bijgedragen. 

Bijeenkomst van vertalers in Oost-Congo (foto: Wycliffe)   

Isiro in Oost-Congo (foto: Wycliffe)   

Voorbeeld tekst in het Lika 
( Wycliffe)   



24 

Projectopzet en activiteiten: 
Het platform is met name gericht op theologisch onderwijs en toerusting van voorgan-
gers en gemeenteleden, maar wordt ook voor andere opleidingen 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. 

De Huisman Foundation financiert het opzetten van een blended E-learning platform in 
Ethiopië door de NET Foundation. Het gaat om een driejarig project dat in 2015 is ge-
start. 
 
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 

3.4.3. Opzetten van een blended e-learning platform voor onderwijs in Ethiopië 
(Net Foundation)  

Opzet blended e-learning platform in Ethiopië (foto: Net Foun-
dation)   
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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 
van gehandicapten. Elim helpt hen door het begeleiden  

3.4.4 Productie DVDs over gebarentaal en sociaal maatschappelijke thema’s 
(Igede, Nigeria) 

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. 

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. 

Voortgang: 
Het bleek lastiger dan verwacht om voldoende organisaties bij het project te betrekken. 
Met één opleidingsinstituut (Evangelical Theological College, ETC) is in 2016 een con-
tract gesloten om mee te doen en bij te dragen aan het e -learning platform. De politie-
ke situatie in Ethiopië is in 2016 echter instabiel geworden en dit heeft het project beïn-

vloed. De geplande activiteiten met ETC kwamen stil te liggen en de contacten met ge-
ïnteresseerde opleidingsinstituten werden afgebroken. Het project kon daarom niet bin-
nen de looptijd worden afgerond. De politieke situatie is in 2017 verbeterd en eind 2017 
is een nieuwe planning gemaakt. Het project zal in 2018 een herstart krijgen. De ETC 
gaat een brugfunctie vervullen om andere scholen met e-learning te laten starten. 
 

De gewenste resultaten zijn onder meer: 
 Een samenwerking met minimaal drie christelijke organisaties die blended learning 

binnen hun portfolio kunnen aanbieden. 

Bijdrage Huisman Foundation: 
De Huisman Foundation heeft in 2017 een bijdrage van EUR 10.000. gegeven aan dit 
project gegeven.  
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Voortgang van het project: 
De Huisman Foundation heeft in 2013 financiering gegeven voor de productie van DVDs 
door de Stichting Elim (Igede, Nigeria).  
De productie heeft veel langer geduurd dan verwacht, omdat er geen editor gevonden 
kon worden. Er is vervolgens besloten om de DVDs in eigen beheer te produceren. In 

2017 hebben twee medewerkers van Igede een training gevolgd, is materiaal/software 
aangeschaft en zijn de DVDs geproduceerd. De kwaliteit is daardoor wat minder, maar 
de capaciteit van de organisatie is opgebouwd.  
De 6 DVDs worden ingezet op inclusief onderwijs (gebarentaal) en bewustwording cam-
pagnes op sociaal maatschappelijke thema’s als vrouwenbesnijdenis, gelijkheid man -
vrouw, etc. Hoewel de verkoop van de DVDs nog niet zo hoog is, zijn de gebruikers heel 

tevreden en kan het materiaal heel effectief worden ingezet. Met name doordat de films 
in de eigen taal zijn gemaakt. Zo kan een deel van de gemeenschap worden bereikt die 
vanwege de taalbarrière normaal niet door tv of radio wordt bereikt.  
Omdat de capaciteit binnen de eigen organisatie is opgebouwd is het voor stichting Elim 
mogelijk om nu 2 nieuwe video’s (over drugsgebruik en over het gebruik van sociale 
media) in eigen beheer te maken, gericht op de jeugd in Igede.  

Bijdrage Huisman Foundation: 
Het gaat om een project waar in 2013 aan EUR 10.000 is bijgedragen. In 2017 is geen 
donatie gedaan.  

Film editor en vertaler voor 

voiceover (Foto: Elim) 

Trainer en 2 cursisten 

(Foto: Elim) 

‘massa productie’ van de 

DVDs(Foto: Elim) 
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3.5 Bedrijvigheid / ondernemerschap 

3.5.1. Naaicursus en begeleiding voor 25 vrouwen in Irak (Stichting Herder) 

In dit project krijgen voor IS gevluchte vrouwen een 
kans om een inkomen te verdienen door het opzetten 
van een naaiatelier en kledingwinkel. Het gaat om 15 
jonge vrouwen en 10 weduwen, zowel Yezidi’s als 
Christenen. Ze wonen in caravans of tenten in en 

rond de stad Erbil.  
 

In het project worden 25 naaimachines aangeschaft die in eigendom blijven van stich-
ting De Herder, die dit project begeleidt. De vrouwen krijgen ieder een naaimachine in 
bruikleen. Er zijn 2 professionals die in een textielfabriek werken en die de vrouwen 
gaan trainen. Daarnaast krijgt men stoffen, scharen, en alles wat nodig is om te naaien. 
Van de verkochte kleding moet nieuwe stof gekocht worden en moeten de vrouwen een 

inkomen halen. 
 
Dit project is volledig gefinancierd door de Huisman Foundation (EUR 5.000).  

De deelnemers krijgen hun eigen naai spul-
letjes en maken daar kleding mee (foto’s: 

stichting De Herder) 

De deelnemers krijgen uitleg van professio-
nals (foto: stichting De Herder) 



De deelnemers krijgen een naaimachine in bruikleen  (foto: stichting De Herder) 

De deelnemers krijgen  begeleiding/uitleg bij het maken van kleding  (foto: stichting De Herder) 



De deelnemers krijgen  begeleiding/uitleg bij het maken van kleding  (foto: stichting De Herder) 
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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 en 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 2017 € 240 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 opgericht 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 2017 met EUR 700 in hun levenson-
derhoud ondersteund. De totale bijdrage (over 2016 en 2017) bedroeg EUR 1.200. De 

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 (via The Well Participations BV) een belang in een vee 
voerfabriek en een melkfabriek in  Ethiopië (Tigray Region), samen met een lokale 
Ethiopische investeerder. Mediaton heeft geen resultaat opgeleverd en ook een juridisch 
traject biedt geen perspectief. De bezittingen zijn in 2017 daarom volledig afgewaar-

deerd.  

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 vier productgroepen van Highlands 

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.  

Highlands is op zoek naar kapitaal om zijn groei te 
financieren. In 2011, 2015 en 2016  hebben TBL Mir-
ror en meerdere co investeerders kapitaalinjecties 
gedaan. Er is recent een flinke uitbreiding in de pro-
ductiecapaciteit gerealiseerd en is onder meer geïn-

vesteerd in marketing en distributie. Door een nood-
zaak 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 Mirror als co-investeerder en belang in 
Highlands te nemen (zie 5.1 balans, FGR TBL tbv 

Highlands Mineral).   
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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).  

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. 
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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 

In 2016 heeft de Huisman Foundation een deelgenomen 
aan het Anders Invest Evergreen Fund. Dit fonds inves-
teert in de maakindustrie. Men investeert voor de lange 
termijn in Nederlandse MKB bedrijven, met name in de 
maakindustrie. Anders Invest verstrekt risico-dragend 

kapitaal, van EUR 500.000 – 10.000.000. Anders Invest 
werkt met een lange-termijn focus, hands-on en 
waarden-georiënteerd. 

Foto: de locatie van Anders Invest  (foto: An-
ders Invest) 



Foto voorkant: twee rennende jongetjes in één van de care 
points van Christ’s Hope (foto: Christ’s Hope)   



De financiële  
rapportage 



5.1. Balans 

5. Jaarrekening: de balans en baten&lasten 
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Passiva 
 
Eigen Vermogen: 
Het eigen vermogen (€2.505.638,55) is opgebouwd uit een kernvermogen, reserves en 
fondsen. Het kernvermogen geeft de hoogte van het reëel in stand te houden vermo-

gen 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 2017 € 2.611.716,21. 
 
De egalisatie reserve is door de opeenvolgende crises na 2007 negatief. De laatste ja-

ren treedt geleidelijk een herstel op. Ook in 2017 is de negatieve egalisatiereserve klei-
ner geworden, namelijk van  - € 240.836,10 in 2016 tot - € 210.095,81 eind 2017. Dit 
saldo is de resultante van een egalisatiereserve 31-12 2016 (- € 240.836,10) en een 
toevoeging (twv € 30.740,28) uit het resultaat over 2017. In jaren met positieve ren-
dementen 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.  

Activa 
 
Vaste Activa: 
De vast activa van de stichting bestaan uit posities in private equity (Anders Invest en 
TBL Mirror Fund) en directe deelnemingen (The Well Participations BV en Highlands Mi-

neral). Deze vertegenwoordigen een waarde van € 569.029,31. Door het volledig af-
waarderen van het belang in The Well Participations is de waarde van de vaste activa 
gedaald ten opzichte van 2016, ondanks een uitbreiding in Highlands Mineral.  
De directe deelnemingen zijn het minst liquide en zijn geboekt ’at cost’. De private 
equity deelnemingen zijn wat beter verhandelbaar en daarom is hier de ‘actuele waar-
arde’ aangehouden.  

 
Vlottende activa: 
Er zijn diverse posten binnen de portefeuille waar vorderingen open staan. Voor de in-
gehouden dividend belasting (bronbelasting, € 2.035,02) is uitgegaan dat, na aftrek 
van kosten, circa 90% (€ 1.831,52) terug te vorderen is.  
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Tabel: samenstelling van de bestemmingsreserve 

Het bestemmingsfonds is opgebouwd uit donaties met een door de gever zelf aange-
brachte bestemming. In 2017 is € 2.000 toegevoegd aan het bestemmingsfonds voor 
waterprojecten. Er is niets onttrokken. Het bestemmingsfonds bedraagt € 2.000.  

Overige Passiva: 
De overige passiva op de balans bestaan uit vorderingen (totaal € 200) van de AB le-
den vanwege niet uitgekeerde vacatiegelden over 2017.  



5.2 Baten & Lasten 
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5.2.1 Toelichting baten 
 
Het bruto rendement*1 op het vermogen bedroeg € 144.296,89. Het rendement is voor 
een groot deel toe te schrijven aan de resultaten op de beleggingen.  
 

In 2017 is er voor € 29.000 aan donaties binnengekomen. Van de donaties is € 27.000 

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 2017 dan ook geen kosten voor fonds-
werving gemaakt. 
Het bewaarloon van de beleggingsportefeuille bedroeg in 2017 € 1.085,24. Deze en de 
service- en overige kosten (beiden samen € 210,30) vormen de totale kosten voor het 
vermogensbeheer.  

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

portefeuille en overige beheer– en administratiekosten. 
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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 € 2.760. De Algeme-

ne Bestuursleden ontvangen vacatiegeld (€ 50 pp, vordering). De uitkeringen van de 
vrijwilligersvergoedingen en vacatievergoedingen zijn gedaan binnen de kaders die de 
Belastingdienst daarvoor aan ANBIs heeft gesteld (zie ook hoofdstuk 9). De bestuurs-
lasten bedroegen 0.12% van het eigen vermogen en de algemene lasten (webhosting 
en KvK lidmaatschap) 0.01%. 

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) 

Toelichting resultaatbestemming 2017: 
Om het kernvermogen reëel in stand te houden is een inflatiecorrectie toegepast. In 
2017 bedroeg de inflatie 1.4%1. Dit betekent dat € 35.686,42 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. € 27.000,-- in 2017. Er is € 2.000 gedoneerd met een specifiek oogmerk; 
dit is toegevoegd aan het bestemmingsfonds. 
 
Het beschikbare budget voor donaties door de stichting (3% van het gemiddelde vermo-
gen over 2017) bedroeg € 73.401,05. Aan donaties is € 50.754 besteed, waardoor € 
22.647,05 aan de bestemmingsreserve is toegevoegd.  

 
Het resultaat op het vermogen was sterk, namelijk € 118.073,75. Dit droeg bij aan her-
stel van de egalisatiereserve. Er is in 2017 een bedrag van € 30.740,28 toegevoegd aan 
de egalisatiereserve. 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71905ned&D1=a&D2=117&VW=T 



 

Mutaties binnen de portefeuille in 2017: 
In 2017 heeft de Huisman Foundation haar belang in de melk– een veevoerfabriek in 
Ethiopië volledig afgewaardeerd. Het belang in Highlands Mineral Water (een Keniaanse 
fabrikant van non-alcoholische dranken) is iets uitgebreid en in het TBL Mirror Fund (als 
gevolg van uitkeringen door het fonds) iets verkleind. Per saldo is de positie in directe 

deelnemingen en private equity gericht op Afrika met circa EUR 100.000 afgenomen.  

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 93 % van het vermogen belegd is in aandelen, private equity 
funds en directe deelnemingen. Ongeveer 7% bestaat uit obligaties en liquiditeiten. 
Deze asset verdeling past goed binnen onze strategie en gewenste risico-rendement 

Het totaal (bruto) rendement dat de Huisman Foundation in 2017 op zijn vermogen 
heeft behaald bedraagt 8.15 %. Daarmee is het jaar 2017 voor de stichting een goed  
beleggingsjaar geweest.  

6.1 samenstelling en mutaties portefeuille 

6.2 Rendement op vermogen 
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Realisatie hoofddoelstel-
ling  uitvoering (financieel)
beleid 
 



In dit hoofdstuk wordt het functioneren van de Huisman Foundation in 2017 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 2017 zo veel mogelijk binnen de 
hoofddoelstelling ingezet (zie hoofdstuk 3 en 4). Het budget voor projecten is groten-
deels 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 be-
steed; ingebed in structurele activiteiten van de aanvragende partij, via een projectma-
tige 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 2017 heeft de Huisman Founda-
tion meegedaan aan een kapitaalronde voor Highlands Mineral Water en is het belegd 
vermogen in het Sutainable Capital Africa Alpha Fund toegenomen door positief koers-

resultaat. Highlands Minerals Co Plc is een Kenyaanse producent van non-alcoholische 
dranken (met top 3 marktaandeel in diverse segmenten). Het Sustainable Capital Afri-
ca Alpha Fund belegt in beursgenoteerde bedrijven in 10 tot 15 Afrikaanse landen. De 
Huisman Foundation heeft een grote positie in dit fonds. De stichting heeft zijn directe 
deelnemingen in een melk- en veevoerfabriek in Ethiopië, via The Well Participations 

7. Uitvoering statutaire doelstelling en de 

    meerjarendoelstellingen uit het beleidsplan 
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Deze doelstelling is niet gehaald. In 2017 is een kleiner deel van het vermogen 
(30,4%) in ontwikkelingslanden geïnvesteerd dan in 2016 (35%). Oorzaak is de volledi-
ge afwaardering van de belangen in de melk– en veevoerfabriek in Ethiopië. De stich-
ting heeft ervaren dat investeren in Afrika hoge risico’s met zich meebrengt. We heb-
ben deze beleidsdoelstelling in 2017 dus niet gehaald. 

Figuur 1: verdeling posities met betrekking tot beleggingen 

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 be-
legd te zijn. 

De investeringen specifiek in SubSahara 
Afrika zijn vanzelfsprekend lager, name-
lijk 22,5% van het totale vermogen. Het 
grootste deel hiervan bestaat uit private 
equity investeringen en een directe 

deelnemingen in een Keniaanse fris-
drank producent.  
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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 gehaald. Met Christ’s Hope is de afgelopen jaren samenwerking ge-
start en bestendigd. De afstand tot deze organisatie is zeer kort, doordat de partner van 

een dagelijks bestuurslid bij deze organisatie actief is.  
Met twee bestaande partners, namelijk Woord & Daad en Wycliffe, is de samenwerking 
de afgelopen jaren verder geïntensiveerd. Vooral met Woord&Daad is actief samenge-
werkt en geadviseerd, zowel voor investeringen uit eigen vermogen als voor besteding 
van het vruchtgebruik budget. Van Wycliffe zijn meerdere moedertaal onderwijs projec-

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 productie van 
veevoer in Oost-Afrika breiden zich uit 
 
Deze doelstelling is niet gehaald. Ons belang in de veevoer– en melkfabriek in Tigray, 
Ethiopië (via The Well Participations) hebben we volledig afgewaardeerd. Met enkele Ne-

derlandse partijen wordt gekeken of en hoe wij alsnog invulling kunnen geven aan zui-
velverwerking en/of productie van veevoer.     

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 2017 is door het Algemeen Bestuur uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleid 

laag kostenpatroon 
De Huisman Foundation let in zijn bedrijfsvoering en beleggingskeuzes sterk op het kos-
ten aspect. De totale overhead kosten over 2017 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 niet beïnvloedbaar.  

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 2017 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 2017 gehaald. 99,5 % 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, sponsoring en matchmaking. In 2016 
en 2017 is in de samenwerking met Christ’s Hope ook een nauwe relatie ingevuld; het 
betreft hier projecten 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 2017 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 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: 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 een directe deelneming, beiden actief in 
Afrika, namelijk het TBL Mirror Fund en Highlands Mineral Water Co Ltd (Keniaanse 
producent van non-alcoholische dranken). Daarnaast bezit de Huisman Foundation en-
kele sectorale ETFs, waarin de bedrijven deels actief zijn in ontwikkelingslanden op de 
thema’s waarop de Huisman Foundation zich richt. Het gaat om het Ishares Clean En-

ergy Fund en het Ishares Water Fund.  
 
 
Uitgangspunt 2: wij beleggen het grootste deel van het vermogen in (niet-) beurs-
genoteerde bedrijven 
 
In 2017 is 93% van het vermogen direct of indirect belegd in (niet-)beursgenoteerde 

bedrijven en 7% in obligaties en liquiditeiten. Aan dit uitgangspunt is dus voldaan.  
 
 
Uitgangspunt 3: De stichting belegt in minimaal 8 à 10 bedrijven en niet meer dan 1/3 
van het totaal vermogen binnen 1 positie. 
 

8. Uitvoering  financieel beleid 
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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 

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 mo-
menteel overeen met  een bedrag rond de € 73.500,--. 
 
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). 

47 



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 
 

De AB leden hebben in 2017 geen vacatiegeld ontvangen. Daarom is over 2017 een 
voorziening opgenomen om deze in 2018 alsnog uit te keren. Het gaat om  € 50 pp va-
catiegeld aan de leden van het Algemeen Bestuur (uitgezonderd de Dagelijks Bestuur 
leden).  
Aan de Dagelijks Bestuursleden is € 2.760 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 per persoon. 
 
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 voor de stichting om baten te werven bedroegen 0,05 % van het totale ver-
mogen. Deze kosten zijn al jaren heel stabiel. Dit percentage bestaat volledig uit kosten 

voor vermogensbeheer (nl beheerkosten beleggingsportefeuille). Deze kosten zijn niet 
te vermijden. 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. Ook dit percentage is over de 
jaren heel stabiel. 
 
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 portefeuille-
model, 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 jaar-
lijkse budget voor schenkingen bedraagt dan 3% van het vermogen. De kosten zijn der-
mate 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 2017 is de website up-to-date gehouden, met alle vereiste gegevens erop. De inhou-
delijke en financiële verslaglegging over 2017 is voor 1 juli 2018 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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Les op een care-point van Christ’s Hope  (foto: Christ’s Hope)   



Op de care  points van Christ’s Hope krijgen kinderen ook on-
derwijs (foto: Christ’s Hope)   



Vrouwen/moeders uit de Benishangul-Gumuz krijgen les in lezen, 
schrijven en rekenen om ze zelfstandiger te maken en hen beter in 
staat te stellen bij het ondersteunen van hun kinderen op school.  
(foto: Wycliffe)   

Leraren uit de Benishangul-Gumuz krijgen begeleiding 
bij het moedertaal onderwijs.  (foto: Wycliffe)   
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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 


