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Training van docenten die lees– en schrijfonderwijs in de Vanuma taal gaan ge-
ven, Democratische Republiek Congo. (foto: Wycliffe) 
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Watertime Uganda: dorpsbewoners krijgen uitleg over het nieuwe 
watersysteem (foto: Woord en Daad) 



Lees– en schrijfcursus aan volwassenen in de Lika taal,  in 
de Democratische Republiek Congo (foto’s: Wycliffe)   



Boven: uitleg van het Watertime systeem voor dorpsbewoners 
Onder: ingebruikname direct na plaatsing  (foto’s: Woord en Daad) 



Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Huisman Foundation over het jaar 2019. 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 2019’ voor 1 juli 2020 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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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 2019 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) 
 
Herman Brouwer en Alida Melse waren in 2019 aftredend en zijn herbenoemd. 
 
 
 

1. De Huisman Foundation 
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Projecten 2019 in beeld  

HIV/aids Care Points Tanzania 
en Kenia (2.2.1) 

water time Uganda (2.3.1) 

Opzetten e-learning platform Ethiopië (2.4.3) 

Alfabetisering onder de 
Lika, DRC (2.4.1) 

Aanvulling inkomen 
fam. Woinshet (2.6.1) 

Lees– en schrijfonderwijs Bhele 
cluster, DRC (2.4.2) 

Leer-werk traject township Kaap-
stad, Zuid Afrika (2.5.1) 



2.1 Overzicht van de schenkingen  
 
Het beschikbare budget voor schenkingen bedroeg in 2019 € 73.615,29. In dit jaar 
heeft de Huisman Foundation in totaal € 93.240,-- besteed aan schenkingen. Omdat het 
bedrag aan schenkingen hoger was dan het beschikbare budget voor 2019, is per saldo 
€ 6.000 onttrokken uit het bestemmingsfonds en € 13.624,71 uit de bestemmingsreser-
ve.   
 

Tabel: overzicht van de projecten die door de Huisman Foundation in 2019 zijn (mede)gefinancierd 

2. De projecten in 2019 
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2.2 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 en 
Christ’s Hope in de Verenigde Staten. 

2.2.1. Ondersteuning carepoints voor aids-wezen en capaciteitsopbouw lokaal 
management  

De Huisman Foundation heeft in 2019 één gezondheidszorg project ondersteund, name-
lijk een capaciteitsopbouw project van Christ Hope, waarbij ook een carepoint wordt on-
dersteund. Dit project heeft ook kenmerken van een onderwijsproject.  

Het gebied 
De projecten die de Huisman Foundation vanaf 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. Ondanks het feit dat 
behandeling met aids remmers gratis is, wordt niet ieder die aids heeft behandeld. 
Naast onvoldoende kennis speelt het stigma rond aids een grote rol. Er zijn daarnaast 
vele aids wezen. Zij leven veelal in extreme armoede en kunnen daardoor ook niet naar 
school.  

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. 

Figuur: infographic over de aanpak via CarePoints van Christ’s Hope (bron: Christ’s Hope) 

Bord van Christ’s Hope (bron: 
Christ’s Hope) 



Boven: Kinderen in de rij voor een CarePoint van Christ’s Hope.  
Onder: Op de CarePoints krijgen kinderen een maaltijd. (foto’s: Christ’s Hope) 
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Het doel is om kinderen in een gezonde, veilige omgeving binnen een gezin te laten op-
groeien en de kinderen toe te rusten tot verantwoord gedrag, door het bieden van holis-
tische zorg (onder andere educatie, geestelijke zorg, psychische ondersteuning, medica-
tie en voeding) 
Centraal in Christ’s Hope’s aanpak staan CarePoints voor kinderen. Weeskinderen en 
kinderen met hiv/aids worden bij voorkeur op 5-7 jarige leeftijd geselecteerd. De kin-
deren wonen in de gezinnen die voor hen zorgen. 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 circa 15 kinderen is er  één begeleider aangesteld. In een Care-
Point krijgt elk kind huiswerkbegeleiding, bijbelles (oa over trouw in relaties), sport, 
educatie over hygiëne en gezondheid, medische en psychische zorg en gezonde maaltij-
den. 

Context: eerdere activiteiten die door de Huisman Foundation zijn gesteund 
vanaf 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 nieuw kantoor 
opgezet en in Tanzania en Kenia verschillende CarePoints opgezet. In totaal een vijftal 
carepoints voor meer dan 200 kinderen. De Care Points staan vaak in sloppenwijken en 
bieden kinderen een naschools programma met onderwijs, zorg en de boodschap van 
hoop. 
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. 
De Huisman Foundation heeft in 2018 de capaciteitsopbouw van het Nederlandse kan-
toor van Christ’s Hope ondersteund, onder meer om tot een verbetering in het relatie-
beheer te komen, zodat een bredere groep van (potentiële) donors kan worden bereikt. 

Kinderen kunnen tekenen in een care point van Christ’s Hope (foto: Christ’s Hope) 

Knderen uit diverse CarePoints van Christ’s Hope (foto’s: Christ’s Hope) 
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https://www.christshope.nl/wp-content/uploads/2020/05/CH_jaarverslag_2019_v6_digitaal.pdf
https://www.christshope.nl/wp-content/uploads/2020/05/CH_jaarverslag_2019_v6_digitaal.pdf
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De teams zijn na de training elk in eigen land van start gegaan met het opzetten van 
een lokaal fondsenwervingsteam. Elk team op een eigen wijze, allemaal met de intentie 
om meer lokale contacten aan te gaan en te onderhouden en te zoeken naar mogelijk-
heden om onderdelen van het werk voor te leggen aan lokale donoren. 

Activiteiten door lokale medewerkers van de Christ’s Hope teams (foto’s: Christ’s Hope) 

Project resultaten 2019: 
 
Capaciteitsopbouw en training lokale fondswerving: 
Met de bijdrage van de Huisman Foundation is lokaal personeel van Christ’s Hope ge-
traind (managementtraining) en is in capaciteitsopbouw in Nederland geïnvesteerd, 
waardoor nieuwe fondsen benaderd konden worden.  
 
Er is daarnaast mede door de inzet van de Nederlandse projectmedewerker een impuls 
gegeven aan het netwerken en de fondsenwerving in de Afrikaanse landen zelf. De af-
hankelijkheid van financieringsbronnen uit Europa en Noord-Amerika is groot. Veel van 
de Christ’s Hope landenteams ontvangen hun financiering namelijk voor 95-100% uit 
het buitenland. Er is  tijdens een training ‘local fundraising’ gewerkt aan ‘hoe’ lokale 
fondsenwerving aan te pakken. De trainers boden hierin een stuk onderwijs over rela-
tiebeheer, fondsenwerving en communicatie en de teams gingen ook zelf aan de slag 

“Volledig afhankelijk zijn van internationale fondsen is alsof je op één been 
staat op een boot. Eén storm en het is met je gedaan.” 
 
- teamleider Oeganda 

Tijdens het werkbezoek van Christ’s Hope Nederland in Tanzania bleek dat de training 
een grote impact heeft gehad. Het Tanzaniaanse fondsenwervingsteam zoekt nu steeds 
meer contact met de lokale gemeenschap. Daaruit blijkt dat men niet goed wist wat 
Christ’s Hope doet en dat de gemeenschap daaraan kan bijdragen. De plannen en  
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Doordat niet alle kinderen een kindsponsor hebben, maar wel de hele groep kinderen 
zorg en scholing ontvangt, is er dit jaar een tekort. De Huisman Foundation heeft in 
2019 dit tekort gefinancierd. Het gaat niet om een structureel tekort; naar verwachting 
hebben alle kinderen in 2020 wel een sponsor. 

De gezinnen leven vaak met vijf tot tien personen, met één of twee 
‘guardians’ (voornamelijk moeders, oma’s of tantes) in huisjes van zo’n tien 
vierkante meter. De meeste volwassenen verdienen een beetje geld met 
‘casual work’ (als dagloner). Ze gaan in het stadscentrum op zoek naar werk: 
tomaten verkopen, kleren wassen, haren invlechten etc. Omdat de huisjes in 
een rotsachtige omgeving zijn gebouwd, zijn er weinig mogelijkheden om iets 
van groente te verbouwen. De CareGivers weten feilloos de huisjes van de kin-
deren te vinden in de wirwar van straatjes waarin wij snel onze oriëntatie kwijt 

bijdrage SHF: 
De Huisman Foundation heeft in 2019 EUR 25.000 bijgedragen aan het werk van  
Christ’s Hope. 

CarePoints Tanzania: 
Christ’s Hope Tanzania is gevestigd in Mwanza. 

De zorg aan de ruim 200 kinderen wordt in Tan-

zania verdeeld over vier CarePoints (Rock City, 

Bugarika, Lake View en City Centre). Deze Care-

Points liggen in drie verschillende wijken. De 

meeste kinderen zitten op de basisschool. In het 

afgelopen jaar hebben 22 kinderen de middelba-

re school bezocht, bijna allemaal in wat bij ons 

de onderbouw van de middelbare school zou he-

ten. Er zijn geen kinderen die het programma 

afgesloten hebben in het afgelopen jaar.  

doelen voor 2019 bleken iets te ambitieus te zijn. Daar wordt in 2020 rekening mee ge-
houden. Er zijn ouders en kerken uitgenodigd. Veel kerken hebben beloften gedaan, 
waarvan we de uitwerking moeten afwachten. Er zijn ook directe resultaten behaald. Zo 
heeft CarePoint Rock City zelf een afwastafel à 300.000 Tanzaniaanse shilling (€120) 
gefinancierd. De CarePoints hebben lijsten overlegd met wat ze hebben ontvangen: van 
schoenen en voedsel (bijv. 40 kg rijst voor CarePoint Bugarika) tot vrijwilligers uit loka-
le kerken. 

Een recent gebouwde CarePoint in Tanza-
nia(bron: Christ’s Hope) 



Boven: Onderwijs en maaltijden in een care point van Christ’s Hope. 
Onder: lezende kinderen. (foto’s: Christ’s Hope) 
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2.3.1 WaterTime project (Uganda) 
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2.3 Water projecten 

Probleem/context: 
De duurzaamheid van (rurale) drinkwater systemen staat in veel Afrikaanse landen  on-
der druk. De waterpunten raken vaak buiten werking door problemen met het onder-
houd. Dit komt vaak door problemen rondom verantwoordelijkheid voor het beheer, 
dekking van kosten van het beheer en onderhoud van drinkwater systemen en kennis-
gebrek. Bijna 50% van de watervoorzieningen raakt buiten werking.  
De leidingnetwerken voor drinkwater zijn vaak overgedimensioneerd; qua aantal toe-
komstige gebruikers en hoeveelheid water per gebruiker.  
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 2019 het waterproject WaterTime Dit is een project in 
Uganda op het vlak van duurzame toegang tot goed drinkwater.  

Ingebruikname van 
een centraal water 
tappunt (foto: Woord 
en Daad)   

Pilot project ‘Water Time’: 
Uit een eerdere haalbaarheidsstudie naar kleinschalige modulaire drinkwater systemen 
in Uganda en Burkina Faso is alleen Uganda als kansrijk overgebleven. Voor de periode 
2018 t/m 2020 zijn opgezet in 18 dorpen in West Uganda en in 18 dorpen in Oost Ugan-
da. Het is de bedoeling om 16.200 mensen (2700 huishoudens) te voorzien van duurza-
me watertoegang en  om de transitie naar meerdere waterpunten en waterleidingen 
mogelijk te maken. Woord en Daad, Practica Foundation, Living Water International en 
Whaves Solutions voeren de pilots uit. De aanpak kent vier pijlers: 
 
1: Modulair design  
Water Time biedt verschillende service levels. De basis is één gezamenlijk waterpunt 
met handpomp en ingebouwd betalingssysteem op zonne-energie. Dit kan worden uit-
gebreid met meerdere waterpunten, opslagtanks, aanleg van waterleidingen en huis-
aansluitingen.  Het design kan meegroeien met de behoefte/gebruik en de beschikbare 
financiën. 
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Projectuitvoering: 
Voor dit project is met drie partners een contract afgesloten. Dit zijn twee lokale partij-
en (Whave Solutions en Living Water International) en één Nederlandse partij 
(Practica). Ook is een metal workshop gecontracteerd in Kampala. 

2: Prepaid technologie  
Door het prepaid betalingssysteem betalen gebruikers gezamenlijk voor aanleg, repara-
tie en onderhoudskosten. De gebruikers krijgen een tag waar ze een tegoed op kunnen 
zetten. Met deze tag betalen ze direct en op basis van werkelijk gebruik. Als mensen 
hun tag krijgen wordt op basis van hun inkomen bepaald hoeveel ze betalen per liter 
water. De maximum prijs ligt voor dit watersysteem onder de prijs die normaal voor 
water wordt betaald.  Hierdoor blijft water betaalbaar voor de meest arme mensen en 
het geld dat binnenkomt is genoeg voor onderhoud en reparaties van het systeem. 
 
3: Management model 
In de pilot worden twee verschillende business modellen getest. In Oost-Uganda wordt 
het beheer, onderhoud en opschaling in watervoorziening uitgevoerd door een bestaand 
ruraal nutsbedrijf (Whave Solutions). In West-Uganda wordt dit gedaan door een lokale 
ondernemer. 
 
4: Solar  
Het gebruik van zonne-energie voor het prepaid betalingssysteem en de watervoorzie-
ningen houdt de kosten laag. 

 
Samenwerking met werkplaatsen 
In 2019 is een samenwerking gestart met twee werk-
plaatsen die watertorens ontwikkelen voor het project. 
Met één werkplaats is een contract afgesloten en met de 
ander is de samenwerking gestopt, omdat het vier maan-
den duurde voordat men een watertoren afleverde. De 
gecontracteerde werkplaats heeft een kwalitatief goede 
watertoren afgeleverd in korte tijd. Nu dit ontwerp er ligt, 
kan een tweede toren in maximaal 3 dagen geproduceerd 
worden en kan de productie opgeschaald worden. 

 

Verschillende vormen van een pre-paid water voorziening (foto’s: Woord en 
Daad)   
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Er zijn door LWI drie dorpen geselecteerd waar een uitvoerige baseline/marktstudie is 
gedaan. Deze dorpen bevinden zich in het Ibanda District, West Uganda. De mensen uit 
deze dorpen willen graag schoon water dichtbij huis. In twee dorpen wordt het water nu 
uit de rivier gehaald, in het andere dorp uit kleine poelen waar water blijft staan tijdens 
en na de regentijd. Het gevolg is dat er in alle drie de dorpen tyfus voorkomt en dat de 
mensen veel geld moeten betalen voor medische behandelingen. 
 
Naast het voordeel van schoon water en water dichtbij huis, is er ook veel interesse 
voor water uit een kraantje in plaats van uit een pomp. Door de plaatsing van een wa-
tertoren (zie foto rechts) hoeft water niet meer gepompt te worden, maar kunnen er 
kraantjes ingebouwd worden waar mensen eenvoudig water kunnen tappen.  
 
Er is besloten om de service level 0 module (de handpomp met een pre-paid unit) niet 
in te gaan zetten. De verhouding tussen het extra service level en de benodigde kost-
prijs is bij dit service level niet voldoende aantrekkelijk. Bij de service level 1 module 
(reservoir met tappunt) hoef je niet zelf te pompen. Dat wordt door de gebruikers veel 
aantrekkelijker gevonden. De eerste service level 1 modules zijn gemaakt, worden deze 
week naar West Uganda getransporteerd. Daar zijn de modules geïnstalleerd.  

Plaatsing van twee watertorens 
In juni zijn de eerste twee watertorens geplaatst. Compleet met het betalingssys-
teem op zonne-energie. De watertorens zijn zo aangesloten dat ze twee dorpen 
kunnen bedienen: Rwenyawaawa en Kiburara. Het eerste dorp heeft rond de 810 
inwoners (135 huishoudens) het tweede dorp 1620 (270 huishoudens). Van deze 
huishoudens zijn er 90 erg kwetsbaar. Er wordt daarom onderzocht of zij gratis 
water kunnen krijgen. De kosten hiervoor kunnen dan verdeeld worden over de 
andere betalende leden in het dorp. 
 
De dorpsbewoners kregen direct uitleg over het tagsysteem en het gebruik van 
de waterpunten. Iedereen krijgt eerst een maand gratis water om het systeem te 
leren kennen. Deze maand is ook bedoeld om mogelijke problemen op te sporen. 
 
Mensen kunnen bij de dorpswinkels een tag en tegoed kopen waarmee ze, na de 
maand proef, hun water kunnen tappen. Het binnenkomende geld wordt gebruikt 
om de waterpunten te onderhouden en mogelijk op termijn uit te breiden. Tot de 
plaatsing van de torens hadden de inwoners van RwenyaWaawa en Kiburara 
geen toegang tot schoon drinkwater, maar gebruikten ze water uit de rivier of 
waterpoelen. Schoon drinkwater uit een watertoren heeft voor hen veel impact.  

Plaatsing van een watertoren (foto’s: Woord 
en Daad) 

In het andere projectgebied is 
Whave Solutions communities 
aan het selecteren.  
Voor beide projectgebieden zijn 
de prijsstelling van het water en 
het maken van de omschakeling 
naar betaald water kritische on-
derdelen in het project. In de loop 
van het project zal duidelijk wor-
den of dit succesvol zal verlopen. 
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De twee watertorens zijn enige tijd in gebruik en de gebruikers zijn positief. Mensen zijn 
blij om in een afgelegen dorp toch toegang te hebben tot schoon drinkwater. Ook vanuit 
omliggende dorpen en de overheid is er interesse en zijn er bezoeken georganiseerd om 
het systeem in werking te zien. 
Tegelijkertijd gaat de waterverkoop minder hard dan verwacht, onder andere omdat een 
deel van de gebruikers in de regenperiode geld bespaart door gratis water uit de rivier 
te halen. In de droge periode valt men weer terug op de watertoren en schiet het wa-
tergebruik weer omhoog. De project partners zijn in gesprek met de lokale overheid om 
te zien of het gebruik van watertorens nog aantrekkelijker gemaakt kan worden door de 
watertorens centraler op te stellen en de pijpleidingen uit te breiden met huishoudaan-
sluitingen. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van een 
tweede systeem (2 torens) in een dorp verderop, waar veel behoefte is aan schoon 
drinkwater. Met deze opties zal in 2020 een start worden gemaakt. 

Bijdrage Huisman Foundation: 
De Huisman Foundation heeft de haalbaarheidsstudie (mede) gefinancierd en in 2018 
en 2019 voor EUR 20.000 aan het pilot project bijgedragen (elk jaar EUR 10.000). 

Life story Arinaitwe Pauline, peasant farmer, 45 years.  
Water has been a problem in this village ever since I got married here some 23 
years ago. And I suspect that it could be the reason am not in good health. I 
have a disease that affected my nervous system which disturbs me especially 
when i moved long distances and this was a burden to me in accessing good 
water in Rushango River by then. Due to the sickly condition, I could not mana-
ge to move far distance to that river to get water and couldn’t even afford pay-
ing 1,000/= to vendors who used to fetch for some people. I would end up get-
ting dirty and muddy water from the nearby ponds and wells which could leave 
black stains on my saucepans after cooking. The same water from ponds could 
at times get dry due to the dry season and I would suffer the high cost of pay-
ing 1000 to bring me some water for cooking and could only be relieved when 
children came back from school. But thank God that we now have very clean 
tap water nearer to me because I no longer suffer the consequences of long dis-
tances and i think I am among the people that load too much Water Time in a 
month because I use it easily, happily and at any time whether children are the-
re or not because the service is always available. Am praying that this water 
system lasts forever because I cannot imagine myself getting back to the 
ponds. (interview afgenomen door LWI personeel, foto: LWI / Woord en Daad) 



Voorbereiden, bouw en ingebruikname van het Watertime systeem in Uganda  
(foto’s: Woord en Daad)   
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2.4 Onderwijs projecten 

De Huisman Foundation heeft in 2019 drie onderwijsprojecten ondersteund: 
1. Alfabetisering onder de Lika in de Democratische Republiek Congo 
2. Lees– en schrijfonderwijs Bhele cluster, Democratische Republiek Congo 
3. Opzetten blended learning platform in Ethiopië 
 
De projecten van Christ’s Hope, die wij ook hebben gesteund in 2019, bevatten ook 
voor een aanzienlijk deel onderwijs elementen 

In Oost-Congo is er veel geweld onder de bevolking. Ook rondom de stad Isiro zijn 
verschillende rebellengroepen actief. 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 
handelstaal Swahili (onderbouw) en Frans (bovenbouw) gegeven. Taalkundigen van 
Wycliffe hebben indertijd een Lika spelling ontworpen en dit onder andere toegepast 
op gezondheidsvoorlichting. 

2.4.1. Alfabetisering onder de Lika in de Democratische Republiek Congo. 

Isiro in Oost-Congo (foto’s: Wycliffe)   

De Huisman Foundation heeft dit project van Wycliffe 
al enige jaren gesteund. In 2017 en 2018 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. Er is onderwijsmateriaal gemaakt, er zijn 
onderwijzers getraind en er zijn lees- en schrijfcur-
sussen aan volwassenen gegeven. 

Links: Bijeenkomst van alfabetiseringswer-
kers die onder vijf taalgroepen werken. On-
der: Thérèse (rechts), één van de alfabetise-
ringsmedewerkers.  (foto’s: Wycliffe)   
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Bijeenkomst van vertalers in de Democratische 
Republiek Congo (foto: Wycliffe)   

Activiteiten in 2019: 
In 2019 is de vertaling van het Nieuwe Testament in het Lika afgerond. Er is een kleine 
uitloop naar 2020 geweest en door COVID is de verspreiding nog niet op gang geko-
men. Er worden nu manieren onderzocht om dit toch voor elkaar te krijgen. Intussen 
werken de alfabetiseringswerkers Therésè en Edouard verder om de bevolking, en voor-
al de kerkleiders, te leren lezen (en schrijven) in de eigen taal, zodat het Nieuwe Testa-
ment gelezen zal worden.  
Er zijn in de regio twaalf voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over de vertaling van 
het Nieuwe Testament in het Lika en het belang van lees- en schrijfonderwijs. Op drie 
basisscholen hebben Théresè en Edouard lessen verzorgd voor het vak “lezen en schrij-
ven in het Lika”.   
Er is in twaalf klassen lees- en schrijfonderwijs aan 537 mensen gegeven. Het betrof 
vooral kerkleiders die het net vertaalde Nieuwe Testament in de kerkdiensten gaan ge-
bruiken.  Tenslotte is er één schrijversworkshop georganiseerd waaraan acht mensen 
hebben deelgenomen. Zij hebben zestien verhalen in hun eigen taal geschreven.   
In 2020 wordt ter afronding van het project een vernieuwde syllabus ontwikkeld. Dit 
lesprogramma kan ook in de komende jaren, na afronding van het officiële project, nog 

Figuur: vertaling in het Lika 
(bron: Wycliffe)   

Het projectteam en de doelstellingen waaraan men 
werkt. (foto: Wycliffe)   

De Huisman Foundation heeft dit project van Wycliffe al enige jaren gesteund. In 2017 
en 2018 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. Er is onderwijsmateriaal gemaakt, er zijn onderwijzers getraind en er zijn lees- 
en schrijfcursussen aan volwassenen gegeven. 



22 Lees– en schrijfcursus aan volwassenen in de Lika taal,  in 
de Democratische Republiek Congo (foto: Wycliffe)   



Context: 
In de omgeving van Bunia, een stad in het noordoosten van de Democratische Repu-
bliek Congo, werkt Gerda Budding als lees- en schrijfconsultant met drie taalgroepen 
van in totaal 150.000 sprekers; de Bila, de Vanuma en de Bhele. Het gebied waarin ze 
werkt is onveilig. In Bunia en omgeving leven duizenden vluchtelingen in VN kampen. 
Die kunnen niet terug naar huis omdat in sommige delen van de regio nog rebellenbe-
wegingen actief zijn die gebruik maken van de vele wapens die na jaren van burgeroor-
log nog in grote getale in omloop zijn. Op ongeveer honderd kilometer ten zuiden van 
Bunia, in de omgeving van Beni, is ook nog eens het ebolavirus uitgebroken. 
 
Kerkdiensten vinden nu vaak in het Frans of Swahili plaats. Talen die de gewone kerkle-
den nauwelijks beheersen en gezien de treurige toestand van de Congolese scholen ook 
niet gaan aanleren. Talen die door de mensen ook maar zeer beperkt worden gebruikt; 
het Frans alleen in officiële communicatie met de overheid, het Swahili om op de markt 
te kunnen kopen of verkopen. De mensen van Bhele, Bila en Vanuma willen leren lezen 
en schrijven in hun eigen taal. 
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2.4.2 Lees– en schrijfonderwijs Bhele cluster, Democratische Republiek Congo 

Bron: Wycliffe 

Bijdrage Huisman Foundation: 
De Huisman Foundation heeft in 2019 voor EUR 13.000 aan dit project bijgedragen.  

Medewerkers bezoeken scholen om hun te vertellen over het belang 
van lees– en schrijfonderwijs in de eigen taal, DRC. (foto: Wycliffe)   



Alfabetiseringsklas Vanuma taalgroep (foto: Wycliffe) 
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Het project 
Om het lees- en schrijfonderwijs onder de Bhele, Bila en Vanuma te verbeteren zijn er 
per taalgroep twee instructeurs aangenomen. Deze worden getraind door Gerda Bud-
ding en een Congolese collega. 
De komende drie jaar zullen twee personen per taalgroep worden getraind die niet al-
leen zelf lees- en schrijfonderwijs gaan geven, maar ook per taalgroep 30 vrijwilligers 
gaan opleiden om zo meer Bhele, Bila en Vanuma te bereiken. Drie jaar lang zullen er 
10 vrijwilligers per jaar per taalgroep worden opgeleid die zelf per jaar tussen de 10 en 
15 mensen lees- en schrijfonderwijs geven. Zo zullen 750 mensen per taalgroep leren 
lezen en schrijven in hun eigen taal! 2.250 mensen in totaal dus! 

Het jaar 2019 
In 2019 hebben de Vanuma veel moeten verduren. In mei van dat jaar vielen rebellen 
het vredige dorp Tchabi in om deze te plunderen, hierbij hebben ze ook tientallen men-
sen gegijzeld. 

Bijdrage Huisman Foundation: 
Per jaar is voor dit project een financiële bijdrage nodig van 75.000 Euro. De lokale ker-
ken zorgen voor het onderdak en het eten en drinken tijdens de cursussen. De Huisman 
Foundation heeft in 2019 EUR 35.000 bijgedragen. 

In het noordoosten van de Democratische Re-
publiek Congo, in de dorpen van de Vanuma, 
Bhele en Bila, werken alfabetiseringswerkers 
naast vertalers die bezig zijn met het vertalen 
van het Nieuwe Testament in de drie talen. 
Per taalgroep zijn twee personen aangesteld als 
alfabetiseringsmedewerkers die het lees- en 
schrijfonderwijs aansturen en vrijwilligers trai-
nen. Zij worden hierin begeleid door een Neder-
landse en lokale alfabetiseringsconsultant.  
 
De consulenten hebben in februari een training 
gegeven om de capaciteiten te vergroten van 
de docenten die lees- en schrijfonderwijs gaan 
geven. Er zijn circa 50 verhalen  over de lokale 
cultuur en geschiedenis opgeschreven en ver-
spreid. 25 deelnemers van het lees- en schrijf-
onderwijs slaagden voor de laatste test in het 
programma en kunnen nu lezen en schrijven in 
de eigen taal. Er zijn alfabetiseringsklassen die 
door de twee medewerkers en vrijwilligers wor-
den begeleid. 

Training van docenten die lees– en schrijfonderwijs gaan geven (foto’s: Wycliffe) 

Vergadering taalcomité Bila (foto: 
Wycliffe) 

Training literacy workers BBV 
(foto: Wycliffe) 



De lokale mensen binnen het Bhele programma is de vliegbaan aan het op-
knappen, zodat MAF hiernaar toe kan vliegen. Dan kunnen o.a. experts van 
SIL het programma weer ondersteunen. (foto’s: Wycliffe)  

De mensen van het Bhele cluster genereren inkomsten door de verbouw van 
cacao. Deze inkomsten zijn voor het programma. (foto’s: Wycilffe)  
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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 vervolgproject (2018-2020)
op een project dat in 2015 is gestart. 
 
Probleem en oplossingsrichting: 
Een gebrek aan goed opgeleide voorgangers is een groot probleem in Ethiopië. Niet ie-
dereen kan een reguliere opleiding volgen; slechts 10-30% van de voorgangers heeft 
een opleiding genoten. Oorzaken van dit lage percentage zijn de grote afstanden, kos-
ten, werk of beperkende gezinsomstandigheden. In deze gevallen kan een goede digita-
le leeromgeving uitkomst bieden. E-learning komt binnen handbereik door verbeterin-
gen 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 al 
meer dan 15 jaar richt op het opzetten van blended E-learning 
programma’s in ontwikkelingslanden wereldwijd. Men werkt 
samen met 30 partnerorganisaties in Nederland, Latijns Ameri-
ka, het Midden-Oosten en Afrika. De drie pijlers van de NET 
Foundation zijn: 
1. Opzetten van afstandsonderwijs in samenwerking met 

theologische opleidingen  
2. Aanbieden van het NET online toerustingsprogramma  
3. De opzet van NET Study Centers wereldwijd, om via 

lokale conferenties meerdaagse face to face onderwijs 
te geven aan de hand van het NET curriculum. 

 
In Afrika werkt NET onder de naam NET Strategic Partners 
(NSP Afrika) aan online theologisch onderwijs.  

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

Opzet blended e-learning platform 
in Ethiopië (foto: Net Foundation)   

Ruhama, de e-learning coördinator  
(foto: Net Foundation)   
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Voortgang: 
Met het Evangelical Theological College (ETC) is als eerste een overeenkomst afgesloten 
om het e-learning programma op te zetten. ETC is de centrale organisatie in het project 
en men vervult een brugfunctie vervullen in de opschaling/verbreding naar andere orga-
nisaties. Het ETC heeft in 2018: 

• een medewerker (coördinator e- learning) aangenomen 

• een online platform opgezet waar studenten zich voor kunnen aanmelden  en ac-
tief zijn 

• Ontwikkelen van drie cursussen 

• een server aangeschaft voor gebruik van de bibliotheek, waar veel studenten wer-
ken. 

 
Men heeft gewerkt aan een volledig online bachelor en aan een blended leergang. Ver-
der zijn er NET Study Centers opgericht, waarvoor een NET curriculum voor minder ge-
schoolde mensen is ontwikkeld. Elk study center heeft een eigen coach. De coach wordt 
online getraind (train-the-trainer). Deze coach verzorgt training voor cursisten die een 
belangrijke rol in gemeenten hebben.  
 
In 2019 heeft het ETC de goede lijn doorgezet. Het eerste semester startten 28 studen-
ten met online onderwijs, in het tweede semester deden 44 studenten mee. Het aantal 
online cursussen wordt in 2020 uitgebreid en men wil ook groeien in het aantal online 
studenten. Men is gegroeid van drie online cursussen naar zeven. De cursussen worden 
door docenten ontwikkeld en door de e-learning coördinator Ruchama online gezet. NET 
biedt technische ondersteuning indien nodig. ETC is een zeer gemotiveerde en capabele 
partner van NET. 

Het NET curriculum programma is nu nog voornamelijk online en niet zozeer ‘blended’. 
In 2019 zijn voorbereidingen gestart om de NET Study Centers zo veel mogelijk blended 
in te richten. Het train-the-trainer model van het NET Study Center moet een invulling 
krijgen via een goede combinatie van online learning en gezamenlijke, ‘real-life’ ont-
moetingen.  
 
De interesse van het MKC (Meserete Kristos College) is verder gegroeid. Men heeft in 
2019 aangegeven klaar te zijn voor de eerste stappen op weg naar online learning. Al-
lereerst zal een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek worden gedaan, waarin wordt on-
derzocht wat MKC nodig heeft op aan technische voorzieningen, wat de personele be-
hoefte is voor online onderwijs, welke gevolgen het heeft voor de financiën enz. De re-
sultaten hiervan zullen de basis vormen voor een strategisch plan, dat begin 2020 ont-
wikkeld kan worden.  

Het team dat het blended e-learning in Ethiopië opzet (foto: Net Foun-
dation)   
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Bijdrage Huisman Foundation: 
De Huisman Foundation heeft in 2019 een bijdrage van EUR 9.000. gegeven aan dit 
project gegeven.  

Daarnaast worden er verschillende opties verkend om het aantal partners waarmee 
wordt samengewerkt te vergroten en het aantal cursussen uit te breiden. NET hoopt dat 
uit een eventuele samenwerking nieuwe partnerschappen in Ethiopië kunnen groeien. 

De (lokale) structuur en bemensing 
Het kerkgebouw van de VGK-kerk in Strand ligt naast de wijk Beverley Hills, een krot-
tenwijk met veel armoede, geweld en werkloosheid. Deze kerk heeft in de wijk een ge-
bouw neergezet, het Life Change Centre.  
Vervolgens hebben de mensen van de VGK-kerk het Life Change Centre operationeel 
gemaakt, samen met Helderberg Uitreik. Dit is een Zuid-Afrikaanse non-profit hulpor-
ganisatie vanuit de Nederduitse Gemeente Helderberg.  
Herman en Henrien Lindhoudt zijn, samen met hun drie kinderen, eind 2018 naar Zuid-
Afrika afgereisd om vijf jaar in dit Life Change Centre actief te zijn. Beiden hadden al 
enkele jaren recente ervaring in soortgelijke projecten in Zuid-Afrika. Herman en Hen-
rien hebben een achterban / vriendenkring (oa vanuit een kerkelijke gemeente in IJs-
selmuiden). 

2.5 Bedrijvigheid 

Huidige situatie 
In Zuid Afrika leven veel mensen on-
der de armoedegrens. Het landelijke 
werkloosheidscijfer is 27%, maar in 
krottenwijken ligt dit cijfer veel hoger. 
Ongeveer 70% van deze mensen 
heeft in deze zogenaamde town- 
ships geen of een heel laag inkomen. 
Met name in deze krottenwijken zijn 
er heel veel sociale problemen. 
 
In Beverly Hills, een township in 
Kaapstad, is een initiatief opgezet om 
hier wat aan te doen. Het heet ElizaYo 
en betekent ‘Toekomst’ in het Xhosa.  

De Huisman Foundation heeft in 2019 één project binnen het thema bedrijvigheid on-
dersteund, namelijk het ‘Leer-werk traject ElizaYo’ in de township Beverly Hills in Kaap-
stad, Zuid Afrika 

2.5.1 Leer-werk traject ElizaYo in township Beverly Hills, Kaapstad, Zuid Afrika 

Township (foto: Stichting ElizaYo) 
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Individueel leer-werk traject 
Om allerlei redenen kan een jongere vastlopen op 
school. Door contacten met scholen signaleert Eli-
zaYo deze jongeren. Met de school maakt ElizaYo een 
inschatting van het kennisniveau en de motivatie van 
de jongere en krijgt hij/zij een individueel traject. 
Kijkend naar de talenten en gaven van het individu 
kan er een maatwerktraject worden uitgezet. Dit kan 
betekenen dat er jongeren zijn die sneller leren, 
maar ook die langzamer leren.  
 
Op een gegeven moment in het traject loopt de jon-
gere stage bij één van de bedrijven in de omgeving. 
ElizaYo gaat samen met de jongere op zoek naar een 
geschikte stageplek. Vanuit het project zal er bege-
leiding zijn en aanvullende vaardigheden worden 
aangeleerd door het bedrijf. Deze stage zal na ver-
loop van tijd worden uitgebreid. Het uiteindelijke 
doel is een vaste baan. 

Tunnelkas van het groenproject (foto’s: Stichting ElizaYo) 

Het project 
Iedereen heeft talent! Niet ieder krijgt evenveel kans om hier iets mee te doen. Het 
project is erop gericht om jongeren hun talenten te laten ontwikkelen.  
Er zijn verschillende projectonderdelen. Voor jongens en jonge mannen is er het leer-
werkproject met de opleidingsprofielen “bouw” en “groen”. Voor meisjes en jonge vrou-
wen is dat het leerwerkproject met de opleidingsprofielen “huishouding”, “verkoop” en 
“textiel”.  
Ook heeft de pré-school binnen het project een plekje gevonden. En er is aandacht 
voor communitywork, juist in een omgeving waar “het recht van de sterkste” over-
heerst. 

Opleidingsprofiel ‘textiel’ (foto’s: Stichting ElizaYo) 
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2.6 Overig 

Woinshet en haar oma (foto: Rens Huisman) 

2.6.1. Armoedebestrijding familie Woinshet 

Woinshet is een meisje van 15 jaar die in een sponsor-
programma (onderwijs, uniform, maaltijd, evt medicij-
nen) van Woord en Daad in Dessie (Ethiopië) zit. Zij 
wordt door één van bestuursleden gesponsord. Ze leeft 
bij haar oma en blinde opa. De familie kan niet/
nauwelijks rondkomen van het inkomen van oma. Daar-
om vult de Huisman Foundation maandelijks het inko-
men van deze familie aan.  De Huisman Foundation 
heeft in 2019 € 240 bijgedragen. 

 
Pré-school 
Problemen als schooluitval kun je niet vroeg genoeg onderkennen en voorkomen. He-
laas zijn er ook kinderen die in eerste instantie helemaal niet naar school kunnen. 
Meestal is de reden hiervoor het ontbreken van geboortepapieren. ElizaYo helpt om de-
ze papieren (opnieuw) te verkrijgen en om het kind in te schrijven op school. 
 
Community work 
Hulpverlening is meer dan alleen het aanbieden van opleidingen. Het is ook, maar 
vooral, naast de bevolking gaan staan en ze in raad en daad bij staan in alles. Activitei-
ten binnen het community work zijn bijvoorbeeld: het aanbieden van een maaltijden, 
geven van (praktische) cursussen, helpen bij het zoeken naar werk en het organiseren 
van gezellige activiteiten voor jong en oud.  
 

Bijdrage Huisman Foundation: 
De Huisman Foundation draagt EUR 1.000 per jaar bij voor de familie Lindhout 

Community work en activiteiten (foto’s: Stichting ElizaYo) 



Investeringen  
In Afrika 
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3. 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 welzijnsontwikkel-
ing 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.  

3.1. 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. Op meerdere momenten  hebben TBL 
Mirror, de Huisman Foundation en andere co inves-
teerders kapitaalinjecties gedaan en een belang in 
Highlands genomen (zie 5.1 balans, FGR TBL tbv 
Highlands Mineral). Er is een flinke uitbreiding in de 
productiecapaciteit gerealiseerd en is onder meer ge-
ïnvesteerd in marketing en distributie.   
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3.2. 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 beursgeno-
teerde ondernemingen in diverse Afrikaanse landen, o.a. in Kenya, Ni-
geria, 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 onder-
steuning door (Nederlandse) ondernemers en toe-
gang 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.  

3.3 Niet-beursgenoteerde posities in Afrika 

Triodos Microfinance Fund:   
Het Triodos Microfinance Fund  investeert in microfinancieringsin-
stellingen in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa. Het fonds 
verstrekt leningen en participeert in aandelenkapitaal. 

Fair Factory Fund:   
Het Fair Factory Development Fund investeert in de fabrieksmatige verwerking van 
landbouwproducten in ontwikkelingslanden: 

• om kleinschalige boeren te verzekeren van een betrouwbaar afzetkanaal en van 
een betere prijs voor hun producten; 

• om werkzoekenden uit de regio de kans te geven op een baan; 

• om ontwikkelingslanden te helpen een eigen voedingsmiddelenindustrie op te 
bouwen; 

• om klanten een goed product te bieden dat traceerbaar is tot de boeren; en 

• om een bescheiden financieel rendement te genereren voor de investeerders. 
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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 duurza-
me 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).  
 

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

In 2016 heeft de Huisman Foundation deelgenomen aan 
het Anders Invest Evergreen Fund. Dit fonds investeert 
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 waarde 
georiënteerd. 

de locatie van Anders Invest  (foto: Anders Invest) 



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



De financiële  
rapportage 
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4.1. Balans 

4. Jaarrekening: de balans en baten&lasten 
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Passiva 
 
Eigen Vermogen: 
Het eigen vermogen (€2.589.728,02) is opgebouwd uit een kernvermogen, reserves en 
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 2019 € 2.785.526,39. 
 
De egalisatie reserve is door de opeenvolgende crises na 2007 negatief. De laatste ja-
ren treedt geleidelijk een herstel op. In 2019 is de negatieve egalisatiereserve fors af-
genomen, namelijk van - € 503.577,18 in 2018 tot - € 316.593,62 eind 2019. Dit saldo 
is de resultante van een egalisatiereserve 31-12 2018 en een toevoeging (twv €  
186.983,56) vanuit het resultaat over 2019.  
 
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 2019 is meer aan vruchtgebruik besteed dan er beschikbaar was. De overbesteding 
(€ 19.624,71) is onttrokken uit het bestemmingsfonds (€ 6.000) en uit de bestem-
mingsreserve (€ 13.624,71). Deze bedroeg eind 2019 € 120.485,40. De samenstelling 
van de bestemmingsreserve is weergegeven in onderstaande tabel. 

Activa 
 
Vaste Activa: 
De vast activa van de stichting bestaan uit posities in private equity (Anders Invest en 
TBL Mirror Fund) en een directe deelneming in Highlands Mineral. Deze vertegenwoor-
digen een waarde van € 763.530,69. De waarde toename in 2019 komt m.n. door een 
hogere waardering van het Anders Invest fonds en extra kapitaal injecties (ter waarde 
van EUR 50.953) in Highlands Mineral Water en een deelname aan het Fair Factory De-
velopment fund van € 65.000.  
De directe deelneming is het minst liquide en is geboekt ’at cost’. De private equity 
deelnemingen zijn beter verhandelbaar en daarom is ‘actuele waarde’ aangehouden.  
 
Vlottende activa: 
Er zijn diverse posten binnen de portefeuille waar vorderingen open staan. Voor de in-
gehouden dividend belasting (bronbelasting, € 3.308,16) is uitgegaan dat, na aftrek 
van kosten, circa 90% (€ 2.977,34) terug te vorderen is. Er is een vordering van € 
6.894 op de Belastingdienst in verband met een onterechte boete van de Belasting-
dienst wegens het overschrijden van een termijn om de VPB aangifte voor The Well 
Participations in te dienen.  
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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 2019 is € 2.000 toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Er is 
voor € 6.000 onttrokken. Het bestemmingsfonds bedroeg eind 2019 € 309,85.  

Overige Passiva: 
Er zijn geen overige passiva op de balans in 2019.  



4.2 Baten & Lasten 
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4.2.1 Toelichting baten 
 
Het bruto rendement*1 op het vermogen bedroeg € 335.486,99. Het rendement is voor 
een groot deel toe te schrijven aan koerswinsten op aandelen en obligaties en dividend-
inkomsten.  
 
In 2019 is er voor € 34.650 aan donaties binnengekomen. Van de donaties is € 32.650 
bestemd voor opbouw van het vermogen en € 2.000 voor het bestemmingsfonds. 

4.2.2 Toelichting lasten 
 
Kosten werving baten: 
De Huisman Foundation kent twee vormen van inkomsten, namelijk baten uit de ver-
mogenscategorieën en baten uit de fondswerving/donaties. De Huisman Foundation 
richt zich niet op actieve fondsenwerving en heeft in 2019 dan ook geen kosten voor 
fondswerving gemaakt. 
Het bewaarloon van de beleggingsportefeuille bedroeg in 2019 € 1.227,17. De transac-
tiekosten bedroegen € 95,22. Als laatste vallen de service- en overige kosten (beiden 
samen € 161,81) onder de kosten voor vermogensbeheer. De totale kosten voor het 
vermogensbeheer waren € 1.484,20. Dit is 0.06% van het vermogen. 

                 . 
*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/administratieve kosten. 
De Huisman Foundation kent geen honorarium toe aan zijn bestuursleden. Enkele be-
stuursleden hebben een onkosten– en vrijwilligersvergoeding gekregen, in totaal € 
3.082,98. De Algemene Bestuursleden ontvangen vacatiegeld (€ 50 pp).  De uitkerin-
gen van de vrijwilligersvergoedingen en vacatievergoedingen zijn gedaan binnen de ka-
ders die de Belastingdienst daarvoor aan ANBIs heeft gesteld (zie ook hoofdstuk 8). 
Overige kosten van het bestuur bedroegen € 300. De totale kosten voor beheer & admi-
nistratie bedroegen 0.15% van het 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) bedroeg € 93.240. 
 

Toelichting resultaatbestemming 2019: 
Om het kernvermogen reëel in stand te houden is een inflatiecorrectie toegepast. In 
2019 bedroeg de inflatie 2.6%1. Dit betekent dat € 69.761 aan het kernvermogen moet 
worden toegevoegd. Daarnaast zijn de algemene giften die de Huisman Foundation 
heeft ontvangen ten behoeve van vermogensopbouw toegevoegd aan het kernver-
mogen; i.c. € 32.650,-- in 2019. 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 ver-
mogen over 2019) bedroeg € 73.615,29. Aan donaties is € 93.240 besteed. Uit het be-
stemmingsfonds is € 6.000 onttrokken. In 2019 is dus voor € 13.624,71 onttrokken uit  
de bestemmingsreserve.  
 
Het resultaat op het vermogen was positief, namelijk € 271.769,86. Dit had een positie-
ve impact op de egalisatiereserve. Er is in 2019 een bedrag van € 186.983,56 toege-
voegd aan de egalisatiereserve. 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70936ned/table?fromstatweb 



 

Mutaties binnen de portefeuille in 2019: 
Het belang in Highlands Mineral Water (een Keniaanse fabrikant van non-alcoholische 
dranken) is in twee verschillende kapitaalrondes met EUR 50.953,38 (USD 56.313) 
uitgebreid. Binnen de aandelen portefeuille zijn minimale wijzigingen doorgevoerd. Aan 
het Fair Factory Development Fund is in twee rondes in totaal EUR 65.000 bijgedragen. 
 

5. Samenstelling portefeuille en rendement 
op vermogen 

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

Uit de figuur blijkt dat bijna 95 % van het vermogen belegd is in aandelen, (social) 
venture capital en directe deelnemingen. Meer dan 5% bestaat uit obligaties en liquid-
iteiten. Deze asset verdeling past goed binnen onze strategie en gewenste risico-
rendement profiel.  

Het totaal (bruto) rendement dat de Huisman Foundation in 2019 op zijn vermogen 
heeft behaald bedroeg 17,7 %. Daarmee is het jaar 2019 voor de stichting een zeer 
sterk beleggingsjaar geweest.  
 
Op de aandelen binnen de beleggingsportefeuille is een rendement van 24,1% behaald. 
Dit is een uitzonderlijk goed resultaat. Ook op obligaties was het resultaat zeer goed, 
namelijk 14,6%. Dit is overigens in lijn met benchmarks. 
 
De (social) venture capital fondsen, directe deelnemingen en de liquiditeiten hebben 
voor wat demping in de portefeuille gezorgd. Voor een deel komt dit door de ’at cost’ 
waarderingsmethode bij enkele fondsen.  
 
 

5.1 samenstelling en mutaties portefeuille 

5.2 Rendement op vermogen 

42 



Realisatie hoofddoelstel-
ling  uitvoering (financieel)
beleid 
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In dit hoofdstuk wordt het functioneren van de Huisman Foundation in 2019 geëvalu-
eerd op: 
1. het bijdragen aan de statutaire doelstelling en bijbehorende doelstellingen 
2. het uitvoering geven aan de meerjarendoelstellingen uit het beleidsplan 2019 —

2021 
 
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 2019 zo veel mogelijk binnen de 
hoofddoelstelling ingezet (zie hoofdstuk 2 en 3). 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 2019 heeft de Huisman Founda-
tion meer kapitaal beschikbaar gesteld aan Highlands Mineral Water en het Fair Factory 
Development Fund. Highlands Minerals Co Plc is een Kenyaanse producent van non-
alcoholische dranken (met top 3 marktaandeel in diverse segmenten). Het Fair Factory 
Development Fund investeert in de fabrieksmatige verwerking van landbouwproducten 
in ontwikkelingslanden. De Huisman Foundation heeft een grote positie in het Sustaina-
ble Capital Africa Alpha Fund. Dit fonds belegt in beursgenoteerde bedrijven in 10 tot 
15 Afrikaanse landen.  Daarnaast neemt de stichting deel aan het TBL Mirror Fund. Dit 
is een private equity fonds dat kapitaal en kennis verschaft aan niet-beursgenoteerde 
(m.n. Kenyaanse) bedrijven.    
 
 

6. Uitvoering statutaire doelstelling en de 
    meerjarendoelstellingen uit het beleidsplan 
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Deze doelstelling is gehaald. In 2019 is 35,0% van het vermogen in ontwikkelingslan-
den geïnvesteerd. Dit is een kleine toename ten opzicht van het voorgaande jaar en 
voldoende om de doelstelling voortijdig gehaald te hebben. De opgave is nu om deze 
doelstelling te consolideren. 

De investeringen specifiek in  
Sub-Sahara Afrika zijn vanzelfspre-
kend lager, namelijk iets meer dan 
25% van het totale vermogen. Het 
grootste deel hiervan bestaat uit 
private equity investeringen en een 
directe deelnemingen in een Keni-
aanse frisdrank producent.  

Figuur 1: verdeling posities met betrekking tot beleggingen binnen ont-
wikkelingslanden 

Het uitvoering geven aan de meerjaren doelstellingen in het beleidsplan 2019 -
2021 
 
Doelstelling 1: In 2021 dient 35 - 50% van het vermogen in ontwikkelingslanden belegd 
te zijn. 
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Doelstelling 2: In 2021 willen we één tot twee nieuwe directe investeringen in bedrijven 
in ontwikkelingslanden gerealiseerd hebben  
 

Doelstelling 3: In 2021 willen we intensieve en bestendige relaties met één tot twee 
nieuwe NGOs hebben ontwikkeld 
 
Deze doelstelling is gehaald. Met Christ’s Hope is de afgelopen jaren samenwerking ge-
start en bestendigd. Wij beogen een structurele samenwerking, voor de lange termijn. 
De afstand tot deze organisatie is zeer kort, doordat de partner van een dagelijks be-
stuurslid 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 pro-
jecten in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo ondersteund.   

Deze doelstelling is in 2015 al gehaald. Het betreft een posi-
tie in de Kenyaanse non-alcoholische drankenproducent 
Highlands Mineral Water Co Ltd. In 2019 is deelgenomen 
aan het Fair Factory Development Fund. De Huisman Foun-
dation zal op zoek blijven naar aantrekkelijke investerings-
kansen in bedrijven in Sub Sahara Afrika. 

Doelstelling 4: Onze activiteiten op het gebied van zuivelverwerking- en veevoer in Ethi-
opië gaan vorm krijgen  
 
Deze doelstelling is niet gehaald. Ons belang in de veevoer– en melkfabriek in Tigray, 
Ethiopië (via The Well Participations) hebben we volledig afgewaardeerd. Een verken-
ning met andere Nederlandse partijen om een doorstart te maken is niet kansrijk geble-
ken. Ook een initiatief om met een andere partij (een joint venture met een gemengd 
Aziatisch-Nederlandse combinatie) een veevoer fabriek in Kenia op te zetten bleek niet 
haalbaar. Er zijn geen plannen om op (korte) termijn initiatieven te nemen om deze 
doelstelling te halen.    

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 5: Het vasthouden van de goed functionerende organisatie die voldoet aan 
alle wettelijke eisen, een graag geziene partner is voor uitvoerende NGOs en steeds be-
ter inzicht krijgt in de effectiviteit van de programma’s waaraan zij bijdraagt 
 
 
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 8 ‘naleving vereisten ANBI’s’. 
In 2019 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 2019 bedroegen 0.21% van het totale eigen 
vermogen. Daarvan was 0.15% voor beheer en administratie en 0.06% voor vermo-
gensbeheer. Het overgrote deel van deze kosten waren onvermijdelijk en niet beïn-
vloedbaar. 

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. Vanaf 2016  
is gewerkt aan een nauwe samenwerkingsrelatie met Christ’s Hope; het betreft hier pro-
jecten in Kenia en Tanzania.  

(actualiseren van de eigen) website 
Aan de website is in 2019 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 ) 

http://www.huismanfoundation.nl
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7.1. Oogmerk  
 
Als vermogenshoudende stichting streeft de Huisman Foundation niet naar het realise-
ren van  winst ten behoeve van vermogensopbouw.  
 
In 2019 was het rendement op het vermogen positief. Geld is toegevoegd aan de egali-
satiereserve om de kloof tussen kernvermogen en eigen vermogen te verkleinen. Ver-
mogensopbouw heeft plaatsgevonden via enkele (lijfrente) schenkingen en giften met 
dit doel. 
 
 

7.2. Vermogen 
 
In het ‘Beleidsplan van de Stichting Huisman Foundation – meerjarenplan en uitwerk-
ing voor 2019-2021’ 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 
ontplooien; 

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 
 
In de portefeuille van de Huisman Foundation zitten twee investeringsfondsen en een 
directe deelneming, allen actief in Afrika, namelijk het TBL Mirror Fund en het Fair Fac-
tory Fund (investeringsfondsen) en het Highlands Mineral Water Co Ltd (Keniaanse pro-
ducent van non-alcoholische dranken). De stichting heeft aandelen van bedrijven die 
sterk actief zijn in emerging markets o.a.: Unilever en AKZO. Trackers en beleg-
gingsfondsen passend binnen de doelstelling zijn o.a.: Lyxor Pan Africa Fund, Sustaina-
ble Capital Africa Alpha Fund, Triodos Micro Finance Fund en diverse ETFs die wereld-
wijd in emerging markets investeren (waarbij de weging van Sub-Sahara Afrika door-
gaans zeer gering is). Daarnaast bezit de Huisman Foundation enkele 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 Energy Fund en het 
Ishares Water Fund.  
 
 
Uitgangspunt 2: wij beleggen het grootste deel van het vermogen in (niet-) beursgeno-
teerde bedrijven 
 
In 2019 is bijna 95% van het vermogen direct of indirect belegd in (niet-)
beursgenoteerde bedrijven en iets meer dan 5% 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. 
 
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 voor 2019, waarin een rendement van 
zo’n 18% is behaald, waarvan meer dan 24% op de aandelen. Op de lange termijn 
biedt de offensieve beleggingsstrategie het meeste perspectief op een hoog rendement.  

7. 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 
 
Binnen de portefeuille zitten geen bedrijven waarop de uitsluitingscriteria van toepas- 
sing zijn. Dit uitgangspunt is een principe wat blijvende aandacht vereist. 

7.3 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 € 73.000,--. 
 
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 
 
De AB leden hebben in 2019 vacatiegeld ontvangen. Het betrof EUR 50 per AB lid. De 
leden van het Dagelijks Bestuur ontvangen geen vacatiegeld.  
Aan de Dagelijks Bestuursleden is € 3.082,98 aan vrijwilligers– en onkostenvergoeding 
betaald. De vergoeding 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 per-
soon. 
 
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 0,06 % 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 0,15 % van het totale stichtingsvermogen. De totale kosten 
kwamen daarmee op 0,21 % 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. 
 

8. Naleving vereisten ANBI’s  

50 



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 2019 is de website up-to-date gehouden, met alle vereiste gegevens erop. De inhou-
delijke en financiële verslaglegging over 2019 is voor 1 juli 2020 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 CarePoint van Christ’s Hope  (foto: Christ’s Hope)   
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Twee kinderen op een CarePoint van Christ’s Hope  (foto: Christ’s Hope)   
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IBAN: NL30ABNA0433294558 
BIC (SWIFT): ABNANL2A 

www.huismanfoundation.nl 
 
info@huismanfoundation.nl  

KvK:  
32126146 
 
ANBI code 
(RSIN):  
8184.21.666  

Huisman Foundation 
Van Kluijvelaan 28 
3862 XG Nijkerk 


