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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
2017 was een belangrijk jaar! In 2017 is er 4x een bezoek aan Haïti gebracht door een
vertegenwoordiger van Stichting Jarikin.
Er is 10 jaar met sponsors samengewerkt in projecten voor Haïti. Dit heeft onder andere
geleid tot steun voor de bevolking in Haïti in de vorm van voedselhulp, onderwijs,
microleningen, noodhulp en huizenbouw (na de aardbeving in 2010).
Stichting Jarikin is langzaam gegroeid richting onderwijs, zowel beroepsonderwijs als basisen voortgezet onderwijs. In 2017 heeft Stichting Jarikin zich uitsluitend gericht op scholing.
Daar begint ontwikkelingshulp feitelijk mee: scholing en voedsel. Dat is wat Stichting Jarikin
vandaag als hoofddoel heeft.
De nieuwbouw voor Ceprofojul, waar meer dan 300 vrouwen opgeleid worden voor een
beroep, heeft in het studiejaar 2016/2017 voor het eerste jaar tot volle tevredenheid in de
nieuwe accommodatie gedraaid.
De grootste inspanning voor 2017 was het bouwen van de nieuwe school in Le Rocher. Dit is
voor elkaar gekomen dankzij de ruimhartig geschonken bijdragen van onze donateurs en
dankzij de grote inzet van ons bestuurslid Hans Kagchelland. Door de gezondheidstoestand
van mijn vrouw was ik beperkt in mijn reismogelijkheden. Een speciaal woord van dank aan
Hans, die mijn bezoeken aan Haïti overnam waardoor het werk in Haïti door kon gaan.
Ook voor 2018 staat er weer veel op stapel:
1. Het bouwen en inrichten van een extra lokaal bij Ceprofojul voor het opleiden van
medisch personeel, waar in Haïti een grote behoefte aan is.
2. Het bouwen van 3 leslokalen met toebehoren voor de kleuterschool in Le Rocher.
Hiervoor is inmiddels een stuk grond aansluitend aan de school aangekocht.
3. Nader onderzoek naar het opstarten van tuinbouwonderwijs met een proeftuin om het
inkomen van de lokale kwekers te verhogen. Rijk Zwaan zal dit project, als het van
de grond komt, gaan ondersteunen.
Ons budget voor 2018 is door de vaste exploitatiekosten plus de 2 investeringen weer erg
hoog. Zie de specificatie op www.jarikin.nl.
Stichting Jarikin hoopt ook in 2018 op veel steun, zodat de projecten gerealiseerd kunnen
worden.
Stichting Jarikin heeft geen overheadkosten en elke geschonken euro komt in Haïti terecht bij
onze projecten.
Wij beschouwen het als een wonder dat een kleine stichting in zo’n moeilijk land zo veel kan
bereiken! Met veel dank aan onze donateurs!
Jan Prins
Voorzitter

De Lier, 8 juni 2018.
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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.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Jarikin bestaan uit het ondersteunen van projecten die voldoen
aan de doelstelling van Stichting Jarikin.
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.
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Financieel overzicht

Balans
2017
€

2016
€

Activa
Bankrekeningen (EUR)
Bankrekeningen (USD)
Totaal bankrekeningen

109.240
78.638
187.878

69.958
187.380
257.338

Te ontvangen bedragen

229

14.133

188.107

271.471

32.109
1) 87.438
2) 68.560
188.107

29.664
164.785
77.022
271.471

Totaal activa

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

Overzicht van inkomsten en uitgaven
2017
€

2016
€

Ontvangsten
Ontvangen bijdragen voor projecten
371.188
Ontvangen premie van Wilde Ganzen
60.932
Ontvangen bankrente / koerswinst op USD
2.445
Mutatie saldo projecten
77.347
Totaal ontvangsten
511.912

631.513
194.939
6.713
95.428
928.593

Uitgaven
Betaald aan projecten
Diverse uitgaven
Totaal uitgaven

509.467
0
509.467

921.880
0
921.880

2.445

6.713

Resultaat boekjaar
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1): Specificatie projecten 2017

School Le Rocher, Haïti
Beroepsschool Ceprofojul, Haïti
Noodhulp orkaan Matthew, Haïti
Nieuwbouw school Le Rocher, Haïti
Zonnepanelen, computers en inventaris
bij Ceprofojul, Haïti
Zonnepanelen, computers en inventaris
bij Le Rocher, Haïti
Haïti algemeen

saldo
1 januari
2017

ontvangsten
2017

saldo
uitgaven 31 december
2017
2017

6.941
0
28.318
129.526

31.567
72.727
500
47.929

38.508
72.727
28.818
177.455

0
0
0
0

0

45.767

45.767

0

0
0
164.785

146.192
87.438
432.120

146.192
0
509.467

0
87.438
87.438

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.
Samen met Double Harvest ondersteunt Stichting Jarikin reeds enkele jaren de opbouw van
deze school. Momenteel volgen hier 250 kinderen onderwijs onder plastic daken met primitief
meubilair. In 2015 heeft Stichting Jarikin een stuk grond gekocht waar we in 2016 gestart zijn
met de bouw van een nieuw schoolgebouw. In de tweede helft van 2017 is het nieuwe
schoolgebouw in gebruik genomen.
In 2017 heeft Stichting Jarikin USD 42.358 bijgedragen aan de exploitatie van school Le
Rocher.
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, computer- en boekhoudopleiding en een opleiding tot
kapster/schoonheidsspecialiste. Na afronding van deze opleidingen ontvangen de leerlingen
een officieel erkend staatsdiploma.
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.
In 2016 heeft Stichting Jarikin een schoolgebouw voor Ceprofojul gekocht en dat gebouw
opgeknapt.
In 2017 heeft Stichting Jarikin USD 80.000 bijgedragen aan de exploitatie van Ceprofojul.
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Noodhulp orkaan Matthew, Haïti
Begin oktober 2016 werd het zuiden van Haïti getroffen door orkaan Matthew. Dit heeft
Stichting Jarikin doen besluiten om geld in te zamelen om daarmee de bewoners van het dorp
Thorbecke (circa 200 gezinnen van 4 tot 7 personen) te ondersteunen. In 2016 zijn twee
zendingen met voedsel en water naar Thorbecke gestuurd.
In 2017 is USD 20.500 betaald voor de aankoop van bouwmaterialen waarmee de vernielde
huisjes gerepareerd zijn.
Nieuwbouw school Le Rocher, Haïti
Zoals hiervoor al gemeld is Stichting Jarikin in 2016 gestart met de bouw van een nieuwe
school in Le Rocher. Deze nieuwe, van steen gebouwde, school biedt plaats aan 500
leerlingen. In de tweede helft van 2017 is de school opgeleverd.
De totale bouwkosten van de school hebben EUR 643.353 bedragen.
Het project is goedgekeurd door Wilde Ganzen, waardoor we in 2016 een subsidie van EUR
100.000 hebben ontvangen van Wilde Ganzen.
In 2017 is USD 195.200 betaald voor de bouw van de nieuwe school. In de tweede helft van
2017 is de nieuwe school in gebruik genomen.
Zonnepanelen, computers en inventaris bij Ceprofojul, Haïti
Zoals ook al eerder is gemeld heeft Stichting Jarikin in 2016 een ander schoolgebouw gekocht
voor beroepsschool Ceprofojul en dit gebouw vervolgens opgeknapt en geschikt gemaakt
voor het geven van de beroepsopleidingen van Ceprofojul.
In 2017 hebben we zonnepanelen, computers en inventaris aangekocht voor Ceprofojul.
Hiermee wordt Ceprofojul op een duurzame wijze nog beter in staat gesteld om goed
onderwijs aan de studenten te bieden. De totale kosten van de aanschaf bedroegen USD
50.344. Ook dit project is goedgekeurd door Wilde Ganzen, waardoor we in 2017 een
subsidie hebben ontvangen van EUR 14.714 van Wilde Ganzen.
Zonnepanelen, computers en inventaris bij Le Rocher, Haïti
In 2017 hebben we ook zonnepanelen, computers en inventaris aangekocht voor de school in
Le Rocher, waardoor ook deze school op een duurzame wijze in staat wordt gesteld om goed
onderwijs aan de leerlingen te bieden. De totale kosten van deze aanschaf bedroegen USD
160.811. Ook dit project is goedgekeurd door Wilde Ganzen, waardoor we in aanmerking
kwamen voor een subsidie van EUR 46.218 van Wilde Ganzen.
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 2017 was EUR 87.438 nog niet toegewezen aan projecten.
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2): Specificatie overige schulden

Vooruit ontvangen sponsorbijdragen school Le Rocher
Ontvangen herroepelijke schenking
Overige schulden
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2017
€

2016
€

8.560
60.000
0
68.560

8.840
60.000
8.182
77.022

