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P.J. Stolk – Prins
J.J. Kagchelland

Stichting Jarikin is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit betekent dat giften aan Stichting Jarikin fiscaal aftrekbaar zijn.
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Voorwoord
In de bestuursvergadering van 31 mei 2011 is het bestuur van Stichting Jarikin uitgebreid met
2 personen, te weten de heer Hans Kagchelland en mevrouw Elly Stolk – Prins.
In 2011 is er drie maal een bezoek aan Haïti gebracht door vertegenwoordigers van Stichting
Jarikin. Twee maal door de heer Hans Kagchelland en een maal door mijzelf.
Onder de directe leiding van Hans Kagchelland heeft de vernieuwing van de school Madame
Bernadette tijdens de schoolvakantie plaatsgevonden. Daarna zijn ook nog de toiletten, de
keuken en het kantoor voor het schoolhoofd vernieuwd. Dit alles is een grote verbetering en
er heerst thans rust op deze school. Bovendien is er een schoolbestuur benoemd, waarin
zitting hebben: Francilhomme Romélus (Lumicec, voorzitter), Johan Smoorenburg (Coeur
pour Haïti), John van Wingerden (Double Harvest), Hans Kagchelland (Stichting Jarikin) en
Madame Bernadette Isaac.
Er is nog een bedrag over in het bouwfonds voor de school per 31 december 2011. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat nog een aantal kleinere zaken begin 2012 uitgevoerd zullen
worden ten laste van het bouwfonds. Voor het resterende bedrag zal na overleg met de
oorspronkelijke sponsors een doel vastgesteld worden.
Het land verkeert nog steeds in een zeer slechte positie, waarbij door de economische
ontwikkelingen in de wereld minder geld door de in het buitenland werkende Haïtianen naar
Haïti gestuurd kan worden. Dit heeft de omstandigheden in Haïti sterk verslechterd.
De fase van de noodhulp is voorbij. Maar de noodzaak voor hulp aan scholing,
beroepsopleidingen en microfinanciering voor degenen die zzp-er willen worden
(voornamelijk vrouwen) blijft ongelooflijk groot.
De projecten van Stichting Jarikin verlopen zonder uitzondering uitstekend, dankzij goede en
betrouwbare lokale partners, controle bezoeken en een scherpe financiële controle vanuit
Stichting Jarikin. Daarbij gevoegd dat Stichting Jarikin geen euro overheadkosten heeft en dat
elke geschonken euro dus voor 100% naar Haïti gaat, geeft dat het rendement van elke
geschonken euro nauwelijks verhoogd kan worden.
Eigenlijk ontbreekt er in Haïti een fonds waarmee bedrijven gestart kunnen worden. Hiervoor
zijn nauwelijks mogelijkheden. Toch ligt daar de sleutel, omdat werk zelfstandigheid en
inkomsten genereert.
Steun aan Haïti, een van de drie armste landen in de wereld, met bovendien nog die
desastreuze aardbeving, vraagt om een langdurige inzet.
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de donateurs van Stichting Jarikin
hartelijk te bedanken. Zonder hun financiële bijdrage is het voor ons niet mogelijk de mensen
in Haïti te helpen. Wij hopen ook in de toekomst een beroep op u te mogen doen.

Jan Prins
Voorzitter
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Doelstelling
Stichting Jarikin is de goede doelen organisatie van de familie J.Prins, de oprichter van de
Priva Groep uit De Lier.
De Stichting Jarikin heeft ten doel het verstrekken van giften aan en het financieel
ondersteunen van kerkelijke, charitatieve, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke
en het algemeen nut beogende instellingen en de acties die door of ten behoeve van dergelijke
instellingen worden gevoerd, zomede al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband
houdt. (Artikel 2 van de statuten.)
De bestuursleden van Stichting Jarikin ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Ook verder kent Stichting Jarikin geen overheadkosten. De noodzakelijk te maken kosten
worden gesponsord door de familieholding. Alle inkomsten van Jarikin worden dus voor
100% aan de goede doelen besteed.
De activiteiten van Stichting Jarikin zijn te splitsen in:
- het ondersteunen van projecten
- het verstrekken van giften aan goede doelen organisaties
Ondersteuning van projecten
De middelen die aan projecten besteed worden, worden zowel van de familie Prins verkregen
als ook van derden. Het zwaartepunt van de projecten ligt thans in Haïti.
Belangrijk uitgangspunt van Stichting Jarikin is dat de projecten die ondersteund worden
transparant en controleerbaar moeten zijn.
Giften aan goede doelen organisaties
De middelen om giften aan goede doelen organisaties te verstrekken verkrijgt Stichting
Jarikin uit notarieel vastgelegde bijdragen van de heer J. Prins. Bij de besteding van deze
middelen wordt onderscheid gemaakt in een drietal categorieën:
A-doelen: evangeliserend
B-doelen: humaan vanuit een christelijke achtergrond
C-doelen: humaan

Met ingang van 2011 is er een duidelijk onderscheid aangebracht tussen de beide activiteiten.
Zo zijn er onder andere aparte bankrekeningen voor de verschillende activiteiten geopend.
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Financieel overzicht

I: Ondersteuning van projecten

Balans
2011
€

2010
€

Activa
Bankrekening (EUR)
Bankrekening (USD)
Totaal activa

50.859
52.835
103.694

112.033
144.189
256.222

Passiva
Resultaat (beschikbaar voor projecten)
Projecten
Totaal passiva

613
103.081
103.694

0
256.222
256.222

2011
€

2010
€

Overzicht van inkomsten en uitgaven

Ontvangsten
Ontvangen bankrente / koerswinst op USD
Totaal ontvangsten
Uitgaven
Bijdrage KvK
Totaal uitgaven
Saldo ontvangsten minus uitgaven
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639
639

0
0

26
26

0
0

613

0

Specificatie projecten 2011

Huisjes, Haïti
Lumicec microfinanciering, Haïti
School Madame Bernadette, Haïti
School Le Rocher, Haïti
Bouwfonds scholen, Haïti
Straatkinderen, Haïti
Ashleys Orphans, Haïti
Beroepsschool Ceprofojul, Haïti
Bijbels (Guide de la Vie), Haïti
Home Art, Haïti
Zomerkamp / voedsel kerst, Haïti
Haïti algemeen

saldo
1 januari
2011

ontvangsten
2011

16.869
- 3.894
111.067
0
0
10.000
0
8.118
0
5.000
0
109.062
256.222

21.593
32.465
11.125
7.356
46.417
0
35.714
70.453
2.008
2.143
7.290
0
236.564

saldo
uitgaven 31 december
2011
2011
35.714
28.571
115.757
4.286
0
17.857
35.714
78.571
2.008
7.143
7.290
56.794
389.705

2.748
0
6.435
3.070
46.417
- 7.857
0
0
0
0
0
52.268
103.081

Huisjes Haïti
Bij dit project worden er orkaanbestendige stenen huisjes gebouwd in Haïti. De
oorspronkelijke doelstelling van Stichting Jarikin was om bij elkaar 25 huisjes te bouwen.
Deze doelstelling is in 2010 verhoogd tot 50 huisjes. In 2011 heeft Stichting Jarikin USD
50.000 betaald voor 10 huisjes aan de bouwer van de huisjes, Double Harvest. Voor 2012
staan de laatste 15 huisjes gepland.
Lumicec microfinanciering, Haïti
Lumicec is een bestaande coöperatieve bank in Haïti die zich bezighoudt met het lokaal
verstrekken van microkredieten. Stichting Jarikin heeft Lumicec sinds 2009 enige
kapitaalinjecties gegeven waardoor het mogelijk werd om een groot aantal extra
microkredieten te verstrekken. Dit project is een speerpunt van de hulp van Stichting Jarikin
in Haïti.
Als gevolg van de aardbeving is Lumicec verhuisd naar een ander gedeelte van Port au
Prince. Hierdoor is afstand tot de kredietnemers (te) groot geworden. In maart 2012 verwacht
Lumicec weer terug te kunnen verhuizen. In 2011 heeft Stichting Jarikin Lumicec verzien van
een kapitaalinjectie van USD 40.000, waarmee 100 nieuwe leningen van USD 400 verstrekt
konden worden.
School Madame Bernadette, Haïti
Ook dit project is een van de speerpunten van Stichting Jarikin in Haïti. School Madame
Bernadette zal gedurende 3 jaar ondersteund worden door middel van voedselverstrekking aan
de leerlingen, salaris voor de leraren en de aankoop van lesmaterialen. In deze tijd zullen wij
naar sponsors zoeken die deze ondersteuning van ons overnemen.
In de zomervakantie van 2011 is er een nieuw houten schoolgebouw gebouwd voor de school
Madame Bernadette.
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School Le Rocher, Haïti
In de bush bush, in een plaatsje genaamd Le Rocher, is een van de leraren van Double Harvest
onlangs gestart met een Christelijke school. In Le Rocher was daarvoor nog nooit iemand naar
school geweest. We hebben afgesproken om samen met Double Harvest de opbouw van deze
school te ondersteunen.
Bouwfonds scholen, Haïti
Het oorspronkelijk plan was om een nieuw stenen schoolgebouw te bouwen voor de school
van Madame Bernadette. Daar had Stichting Jarikin fondsen voor ingezameld van meer dan €
100.000. Na de aardbeving bleek het niet meer verantwoord om een stenen gebouw met
verdieping te bouwen. De ingezamelde middelen zijn toen, met toestemming van de gevers,
aangewend voor de exploitatie van de school van Madame Bernadette (voedsel voor de
kinderen en salarissen voor de leraren). In de zomervakantie van 2011 is er een nieuw houten
schoolgebouw gebouwd voor de school Madame Bernadette. Inmiddels wordt er ook
gesproken over de bouw van een school voor Le Rocher. Daarom is besloten het saldo van de
fondsen voor de school Madame Bernadette per 31 december 2011 over te boeken naar een
bouwfonds voor scholen in Haïti. Het saldo op 31 december 2011 bedraagt EUR 46.417, maar
begin 2012 worden nog wat zaken bij de school van Madame Bernadette uitgevoerd die
hiervan betaald moeten worden.
Straatkinderen, Haïti
In 2011 is een bedrag van USD 25.000 betaald aan Coeur pour Haïti voor de aankoop van een
stuk grond. Omdat de grondprijzen in Port-au-Prince sterk gestegen zijn zal in 2012 nog een
aanvullende betaling noodzakelijk zijn. Op dit stuk grond zal Double Harvest 3 dubbele
woningen bouwen waarin de opvang van straatkinderen gerealiseerd zal worden. De
Wollebrandcross heeft besloten dit project te ondersteunen uit de opbrengsten van hun
evenement begin 2012.
Ashleys Orphans, Haïti
Dit is een project van Double Harvest waarin 50 weeskinderen opgevoed worden. Zij worden
volledig verzorgd en ontvangen scholing. Stichting Jarikin heeft dit project ondersteund met
een eenmalige bijdrage van USD 50.000.
Beroepsschool Ceprofojul, Haïti
Ceprofojul is een beroepsschool in Haïti waar aan voornamelijk jonge vrouwen les wordt
gegeven in verschillende vakopleidingen, zoals een kook- en serveeropleiding, naai- en
kleermakersopleiding en een opleiding tot kapster/schoonheidsspecialiste. Na afronding van
deze opleiding ontvangen de leerlingen een officieel erkend staatsdiploma. Er is veel
belangstelling om een opleiding te volgen op deze school. Helaas zijn veel studenten niet in
staat om hun eigen bijdrage in de studiekosten te betalen.
Stichting Jarikin heeft zich voor meerdere jaren gecommitteerd om een bijdrage te leveren aan
de exploitatiekosten van Ceprofojul. Hierdoor kan de eigen bijdrage van de studenten beperkt
blijven.
Bijbels, Haïti
Dit project is in 2011 afgesloten met de aankoop van 251 Guides de la Vie.
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Home Art, Haïti
In dit project wordt geld uitgeleend aan ambachtslieden die thuis kunstwerken maken. Deze
lening stelt hen in staat om grondstoffen te kopen voor de vervaardiging van ambachtelijke
producten die vervolgens verkocht worden. Met de winst wordt de lening terugbetaald en
worden nieuwe grondstoffen ingekocht.
In 2011 is dit project ondersteund met een bijdrage van USD 10.000.
Zomerkamp / voedsel kerst, Haïti
Om te voorkomen dat de kinderen dat de kinderen van de school Madame Bernadette
gedurende de zomervakantie over straat gaan zwerven is voor hen een zomerkamp
georganiseerd. De kinderen worden dan bezig gehouden en zij krijgen voedsel verstrekt.
Gedurende de kerstperiode is wat extra voedsel verstrekt aan gezinnen die normaal gesproken
niets hebben.
Jarikin heeft beide hierboven genoemde projecten in 2011 ondersteund via Eceres, een lokale
organisatie van samenwerkende kerken.
Haïti Algemeen
Onder deze noemer zijn de giften verzameld die door Stichting Jarikin ontvangen zijn waarbij
(nog) geen expliciete bestemming aangegeven is door de sponsor. Het bestuur van Stichting
Jarikin zal deze gelden toewijzen aan de verschillende bestemmingen.
Eind 2011 bedraagt het saldo dat nog toegewezen dient te worden EUR 52.268.
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II: Giften aan goede doelen organisaties.

Balans
2011
€

2010
€

Activa
Bankrekening (EUR)

23.280

36.741

Totaal activa

23.280

36.741

Passiva
Beschikbaar voor giften
Saldo overige giften
Totaal passiva

4.890
18.390
23.280

3.308
33.433
36.741

2011
€

2010
€

Ontvangsten
Ontvangen van J. Prins
Ontvangen bankrente / koerswinst op USD
Totaal ontvangsten

60.000
358
60.358

60.000
5.024
65.024

Uitgaven
Giften
Bijdrage KvK
Totaal uitgaven

58.776
0
58.776

62.686
26
62.712

1.582

2.312

Overzicht van inkomsten en uitgaven

Saldo ontvangsten minus uitgaven

Specificatie giften

A-doelen (evangeliserend)
B-doelen (humaan vanuit een christelijke achtergrond)
C-doelen (humaan)
Totaal giften
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2011
€

2010
€

28.312
19.220
11.244
58.776

26.622
27.484
8.580
62.686

