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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 2013 is er 3x een bezoek aan Haïti gebracht door vertegenwoordigers van Stichting Jarikin:
tweemaal door de heer Hans Kagchelland en eenmaal door ondergetekende.
Nadat de slaven in Haïti rond 1800 in opstand kwamen vanwege de uitermate slechte en
wrede behandelingen, heeft het Haïtiaanse volk ongeveer 200 jaar onder lokale dictatuur
geleefd. Pas enkele decennia geleden is er een begin van democratie gekomen. Het is een land
met iets minder dan 10 miljoen inwoners en heeft nog lang en gericht veel ondersteuning
nodig. Haïti verdient het ook, het is een van de drie armste landen in de wereld!
Tot overmaat van ramp is er in de eerste 10 jaar van deze eeuw door zeer zware orkanen en de
grote aardbeving in 2010 een grote wissel getrokken op Haïti en op het Haïtiaanse volk.
Stichting Jarikin sponsort al meer dan 20 jaren een aantal schoolkinderen in Haïti, maar na de
grote aardbeving is het aantal projecten samen met derden sponsoren sterk uitgebreid. Thans
steunt Jarikin ongeveer 600 kinderen op 3 basisscholen met, naast onderwijs, elke dag een
warme maaltijd en 2x per jaar medische controle. Dit verloopt uitstekend.
Inmiddels is de nieuwbouw van school Madame Bernadette volledig opgeleverd, inclusief
waterput, toiletten en keuken en inclusief een reparatie als gevolg van waterschade.
School Le Rocher, een nieuw project in een gebied waar tot op heden geen school was, telt nu
circa 230 leerlingen die in tenten onderwijs volgen. Er is voor meer dan 400 leerlingen een
aanvraag, maar daar is geen ruimte voor aanwezig. Stichting Jarikin heeft een optie op grond
en hoopt in 2014/2015 een nieuwe school te kunnen bouwen.
De nieuwbouw van school Madame Bernadette is gebouwd na de grote aardbeving. De eerste
plannen voor deze nieuwbouw werden gemaakt voor de aardbeving. Na de aardbeving zijn de
plannen vereenvoudigd, waardoor de bouwkosten lager uitkwamen. Hierdoor is er geld
overgebleven dat ondergebracht is in een bouwfonds. Begin 2014 zijn nog wat verbouwingen
bij school Madame Bernadette betaald uit het bouwfonds. Na deze uitgaven bedraagt het
saldo van het bouwfonds EUR 20.694. Het bestuur meent in de geest van de gevers aan dit
project te handelen, door dit bedrag over te hevelen naar een bouwfonds voor school Le
Rocher!
Er zijn de afgelopen zomer, dankzij een gift van een stichting, 400 kinderen gedurende de
vakantieperiode in een zomerkamp opgevangen en elke schooldag van een warme maaltijd
voorzien. Bovendien hebben 50 kinderen uit deze groep een computer opleiding gehad bij
Ceprofojul.
Ceprofojul, een opleidingsinstituut, waar in 2013 ongeveer 350 vrouwen opgeleid worden in
een beroep. Het project verloopt uitstekend onder leiding van een Haïtiaanse directrice.
Bovendien is er voor 2014 een aanvraag voor het opstarten van een verpleegstersopleiding en
van een naaiatelier, als vervolg op de opleiding voor naaister.
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Lumicec is reeds een langdurige partner van Jarikin op het gebied van microleningen voor de
armsten. Het is thans het enige project waar onzerzijds ernstige zorgen over zijn. Lumicec
heeft veel geleden onder de gevolgen van de aardbeving. De huisvesting van Lumicec werd
onbewoonbaar en vele leden vonden de dood. Kort daarna was er ook nog een grote brand op
een markt, waarbij de handel van veel leden verloren ging. Ondanks vrij forse hulp onzerzijds
is de continuïteit van de coöperatie nog onvoldoende zeker. Momenteel wordt door ons lokaal
een financieel onderzoek ingesteld.
In 2013 is er een sterk beroep op Stichting Jarikin gedaan om ouders met kinderen, die
ondervoed waren, met extra voedsel te helpen. Hiervoor is onze uitgave voor voedsel in 2013
fors toegenomen. Dit moet gezien worden in het licht dat in 2013 elke dag 20 procent van het
Haïtiaanse volk geen eten had en dan spreken wij over 1 maaltijd.
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de donateurs van Stichting Jarikin voor
Haïti hartelijk te bedanken. Zonder hun financiële bijdrage is het voor ons niet mogelijk om
onze projecten op het huidige niveau te handhaven en wij hopen dat wij ook in de toekomst
een beroep op U mogen blijven doen.
Stichting Jarikin heeft geen overheadkosten en elke geschonken euro komt in Haïti terecht bij
onze projecten, welke onder scherpe financiële controle staan. Elke gestorte euro in Stichting
Jarikin levert het hoogst denkbare rendement op!

Jan Prins
Voorzitter

De Lier, 24 februari 2014.
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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

Er is 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
2013
€

2012
€

184.702
46.803
231.505

183.796
25.880
209.676

1.082

0

232.587

209.676

7.171
1) 137.816
2) 87.600
232.587

1.197
135.139
73.340
209.676

Activa
Bankrekeningen (EUR)
Bankrekeningen (USD)
Totaal bankrekeningen
Te ontvangen rente
Totaal activa

Passiva
Resultaat (beschikbaar voor projecten)
Projecten
Overige schulden
Totaal passiva

Overzicht van inkomsten en uitgaven
2013
€
Ontvangsten
Ontvangen bankrente / koerswinst op USD
Totaal ontvangsten

5.974
5.974

608
608

0
0

24
24

5.974

584

Uitgaven
Bijdrage KvK
Totaal uitgaven
Saldo ontvangsten minus uitgaven
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1): Specificatie projecten 2013

Huisjes, Haïti
Lumicec microfinanciering, Haïti
School Madame Bernadette, Haïti
School Le Rocher, Haïti
Bouwfonds scholen, Haïti
Beroepsschool Ceprofojul, Haïti
Studiefinanciering Ceprofojul
Rita’s Malnutrition Fund, Haïti
Zomerkamp Eceres, Haïti
Voedselverstrekking Kerst Eceres, Haïti
Haïti algemeen

saldo
1 januari
2013

ontvangsten
2013

17.500
0
1.100
0
37.821
12.692
0
0
0
0
66.026
135.139

9.077
30.769
41.475
18.462
0
73.592
30.600
12.692
20.000
5.108
12.674
254.449

saldo
uitgaven 31 december
2013
2013
23.077
30.769
42.575
18.462
9.325
86.284
3.480
12.692
20.000
5.108
0
251.772

3.500
0
0
0
28.496
0
27.120
0
0
0
78.700
137.816

Huisjes Haïti
Bij dit project worden er orkaanbestendige stenen huisjes gebouwd in Haïti. In 2013 heeft
Stichting Jarikin USD 30.000 betaald voor de laatste 6 huisjes aan de bouwer van de huisjes,
Double Harvest. In totaal heeft Stichting Jarikin daarmee 41 huisjes gebouwd.
Voor dit doel staat eind 2013 nog EUR 3.500 gereserveerd. Hiermee kan nog 1 huisje
gerealiseerd worden.
Lumicec microfinanciering, Haïti
Lumicec is een bestaande coöperatieve bank in Haïti die zich bezighoudt met het lokaal
verstrekken van microkredieten.
Lumicec heeft een sterke terugval gekend als gevolg van de aardbeving en een grote brand op
een lokale markt. In de loop van 2013 is er een nieuw bestuur aangesteld bij Lumicec.
Momenteel wordt er gezocht naar representatieve huisvesting in het gebied waar de leden
wonen.
In 2013 heeft Stichting Jarikin Lumicec voorzien van een kapitaalinjectie van USD 40.000,
waarmee 85 nieuwe leningen verstrekt konden worden. Helaas moeten we constateren dat de
betaling van rente en aflossing door de leden steeds vaker problemen oplevert.
School Madame Bernadette, Haïti
Dit project is een van de speerpunten van Stichting Jarikin in Haïti. In 2012 zijn wij gestart
met het zoeken naar sponsors die voor EUR 20 per maand een leerling op school Madame
Bernadette voorzien van onderwijs, een warme maaltijd en medische- en gebitscontrole.
Inmiddels worden er op deze wijze 183 van de 297 leerlingen gesponsord.
School Le Rocher, Haïti
In de bush bush, in een plaatsje genaamd Le Rocher, is een van de leraren van Double Harvest
in 2011 gestart met een Christelijke school. In Le Rocher was daarvoor nog nooit iemand naar
school geweest.
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We hebben afgesproken om samen met Double Harvest de opbouw van deze school te
ondersteunen. Momenteel volgen hier 230 kinderen onderwijs onder plastic daken met
primitief meubilair. Er wordt gekeken naar de aankoop van een stuk grond waar een
schoolgebouw op gebouwd kan worden.
In 2013 heeft Stichting Jarikin USD 24.000 bijgedragen aan school Le Rocher.
Bouwfonds scholen, Haïti
Het oorspronkelijk plan was om een nieuw stenen schoolgebouw te bouwen voor de school
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.
Intussen heeft school Madame Bernadette, een door Stichting Jarikin gebouwd, nieuw houten
schoolgebouw betrokken, voorzien van nieuwe toiletten en een nieuwe keuken.
Mogelijk wordt er in de toekomst ook een school gebouwd voor Le Rocher. Daarom is
besloten het saldo van de fondsen voor de school Madame Bernadette over te boeken naar een
bouwfonds voor scholen in Haïti. Het saldo op 31 december 2013 bedraagt EUR 28.496, maar
er dienen ook nog wat zaken bij de school Madame Bernadette uitgevoerd te worden die
hiervan betaald moeten worden.
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. Aan deze studenten worden sinds
kort studieleningen verstrekt via Lumicec.
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. Er bestaan plannen om het aantal opleidingen in de toekomst uit te breiden.
Studiefinanciering Ceprofojul, Haïti
Zoals hiervoor gemeld kunnen een aantal studenten bij beroepsschool Ceproful hun
studiebijdrage niet betalen. Met de hulp van een stichting is een fonds gevormd waaruit
studieleningen aan deze studenten verstrekt worden. De uitvoering hiervan ligt bij Lumicec.
Eind 2013 was er nog EUR 27.120 beschikbaar in dit fonds.
Rita’s Malnutrition Fund, Haiti
Ondervoeding is helaas nog steeds aan de orde van de dag in Haïti. Het rode haar bij sommige
kinderen geeft aan dat er sprake is van ernstige ondervoeding. Stichting Jarikin heeft een
fonds opgericht waar aanspraak op gemaakt kan worden zodra er een geval van ernstige
ondervoeding wordt gesignaleerd.
In 2013 heeft Stichting Jarikin USD 16.500 bijgedragen aan de bestrijding van de
ondervoeding.
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Zomerkamp Eceres, Haïti
Om te voorkomen dat de kinderen dat de kinderen van de school Madame Bernadette
gedurende de zomervakantie over straat gaan zwerven is ook in 2013 weer een zomerkamp
voor hen georganiseerd door Eceres. De kinderen worden dan bezig gehouden en zij krijgen
voedsel verstrekt.
Dit jaar is er tijdens het zomerkamp ook een computercursus georganiseerd voor een aantal
kinderen. Hierbij is gebruik gemaakt van de apparatuur en de huisvesting van beroepsschool
Ceprofojul.
De fondsen voor het zomerkamp zijn beschikbaar gesteld door een stichting.
Voedselverstrekking Kerst Eceres, Haiti
Tijdens de kerstperiode is er aan 300 gezinnen in Haïti een voedselpakket verstrekt via
Eceres, een lokale organisatie van samenwerkende kerken.
Stichting Jarikin heeft USD 6.640 bijgedragen aan dit project.
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 2013 bedraagt het saldo dat nog toegewezen dient te worden EUR 78.700.

2): Specificatie overige schulden

Vooruit ontvangen sponsorbijdragen school Madame Bernadette
Ontvangen herroepelijke schenking
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2013
€

2012
€

27.600
60.000
87.600

13.340
60.000
73.340

II: Giften aan goede doelen organisaties.

Balans
2013
€

2012
€

Activa
Liquide middelen
Te ontvangen rente
Totaal activa

2.146
107
2.253

4.190
0
4.190

Passiva
Beschikbaar voor giften
Te betalen giften
Totaal passiva

2.153
100
2.253

4.190
0
4.190

Overzicht van inkomsten en uitgaven
2013
€

2012
€

Ontvangsten
Ontvangen bijdragen
Ontvangen bankrente
Totaal ontvangsten

60.000
399
60.399

60.000
719
60.719

Uitgaven
Giften
Totaal uitgaven

62.436
62.436

61.419
61.419

Saldo ontvangsten minus uitgaven

- 2.037

- 700

Specificatie giften

A-doelen (evangeliserend)
B-doelen (humaan vanuit een christelijke achtergrond)
C-doelen (humaan)
Totaal giften
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2013
€

2012
€

30.360
23.489
8.587
62.436

32.206
20.239
8.974
61.419

