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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
Ook in 2019 was Stichting Jarikin voornamelijk actief in Haïti, één van de armste landen ter
wereld waar corruptie de vooruitgang nog steeds sterk beïnvloedt.
Voor Stichting Jarikin begon 2019 veelbelovend. De nieuwbouw van de kleuterschool bij de
school in Le Rocher werd opgeleverd. En bij de beroepsschool Ceprofojul werden twee
klaslokalen inclusief de specifieke inrichting voor de opleiding van verpleegsters opgeleverd.
Bovendien startte in 2019 bij de school in Le Rocher een opleiding om de moeders van de
schoolkinderen te leren lezen en schrijven. Analfabetisme is in de buitengebieden een groot
probleem en deze opleiding is met groot enthousiasme door de gemeenschappen rondom de
school ontvangen. Ruim 60 moeders namen hieraan deel!
Door de instelling van een ouderraad ontstaat er een bijzondere band tussen de ouders,
Stichting Jarikin en de school in Le Rocher. Meerdere malen per jaar komt deze raad bijeen
op school onder leiding van onze lokale vertegenwoordigster. Daarbij zijn tussen de 80 en 100
ouders aanwezig. Het is erg belangrijk dat de ouders de school als hun school gaan zien. Dat
hebben wij bereikt!
In de zomer van 2019 zijn in Haïti goedbedoelde demonstraties tegen corruptie en armoede
overgegaan in straatterreur en kidnapping. Tot het einde van het jaar heeft het openbare leven
in Haïti als gevolg hiervan stil gelegen. De meeste scholen waren gesloten en de
overheidsdiensten functioneerden niet meer. Gelukkig kon onze school in Le Rocher open
blijven dankzij de steun van de ouders en de schoolleiding. Als gevolg van de onrust in Haïti
hebben wij onze geplande reis naar Haïti in november 2019 moeten annuleren.
Op onze beroepsschool Ceprofojul worden 8 tot 10 verschillende beroepsopleidingen
gegeven. Door de sterke verarming van het volk hebben de studenten nauwelijks middelen om
hun inschrijfgeld voor een vakopleiding te betalen. De opleidingen zijn niet gratis. Hierdoor is
het aantal studenten te veel gedaald en komt ook de opleiding van verpleegster moeizaam van
de grond. Dit baart ons zorgen. Vanwege de onlusten in Port-au-Prince heeft Ceprofojul de
deuren de tweede helft van 2019 helaas moeten sluiten.
Reeds lange tijd streven wij er naar om een tuinbouwproject in Haïti bij de school in Le
Rocher op te zetten. Eind 2019 zijn wij er uiteindelijk in geslaagd om 3.700 m2 grond aan te
kopen. Hierop zal een proeftuin worden gebouwd. De proeftuin zal worden ingedeeld met
open grond teelt, zoals dat lokaal al gebeurt, bedekte teelt met schermdoek en met plastic
kassen.
Wij werken in dit project samen met Rijk Zwaan, een wereldspeler op het gebied van
zaadveredeling uit het Westland. Zij hebben toegezegd het project met advies, opleiding en
goede zaden te ondersteunen!
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Twee Haïtiaanse ingenieurs hebben in september en oktober 2019 een teeltopleiding bij Rijk
Zwaan in Frankrijk gevolgd en hebben deze met goed gevolg afgesloten. Zij gaan het project
in Haiti leiden, de twee hoogste klassen van de school lesgeven en hen liefde voor het vak
bijbrengen. Verder zullen zij de lokale kwekers adviseren om naar bedekte tuinbouw over te
gaan en hen daarin begeleiden.
We verwachten dat dit een langdurig traject zal zijn, maar met goede kansen om de arme
agrariërs in het gebied Croix-des-Bouquet aan meer inkomen te helpen. Het streven is erop
gericht dit project eind 2020 gereed te hebben.
Stichting Jarikin staat voor hulp aan mensen in Haïti, staat voor scholing en ontwikkeling.
Stichting Jarikin staat ook voor transparantie, duidelijkheid. Ons succes wordt mede bepaald
door het feit, dat Stichting Jarikin geen overheadkosten heeft, elke gegeven euro komt voor
100% in Haïti terecht. Maar ook doordat we een goed team mensen ter plaatse hebben.
Voor verdere algemene (en financiële) informatie verwijzen wij u naar: www.jarikin.nl
Wij danken een ieder die zich in 2019 ons ten dienste heeft gestaan voor ons werk in Haïti. En
we danken ook in het bijzonder onze trouwe sponsoren, die het mogelijk hebben gemaakt om
ons werk in Haïti te doen.
U als goede gevers/geefsters mag ervan overtuigd zijn dat elke gegeven euro aan het goede
doel bij Stichting Jarikin het hoogst bereikbare rendement oplevert, namelijk meer dan 100
procent.
Namens het bestuur,
Jan Prins
Voorzitter

Hans Kagchelland
Vice voorzitter

De Lier, 6 april 2020.
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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.
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 in Nederland geen overheadkosten. De noodzakelijk te
maken kosten worden gesponsord door de familieholding. Alle inkomsten van Stichting
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
Activa
Bankrekeningen (EUR)
Bankrekeningen (USD)
Totaal bankrekeningen

2019
€

2018
€

265.619
75.135
340.754

109.442
21.849
131.291

Te ontvangen bedragen

45.469

59.069

386.223

190.360

57.732
1) 262.348
2) 66.143
386.223

52.558
88.787
49.015
190.360

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

Overzicht van inkomsten en uitgaven

2019
€

2018
€

Ontvangsten
Ontvangen bijdragen voor projecten
480.620
Ontvangen premie van Wilde Ganzen
0
Ontvangen bankrente / koerswinst op USD 5.174
Mutatie saldo projecten
- 173.561
Totaal ontvangsten
312.233

429.828
19.677
20.449
- 1.349
468.605

Uitgaven
Betaald aan projecten
Diverse uitgaven
Totaal uitgaven

298.927
8.132
307.059

448.156
0
448.156

5.174

20.449

Resultaat boekjaar
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1): Specificatie projecten 2019

School in Le Rocher, Haïti
Beroepsschool Ceprofojul, Haïti
Nieuwbouw kleuterschool in Le Rocher,
Haïti
Investeringen in de medische opleiding
bij Ceprofojul, Haïti
School in Tabarre, Haïti
Tuinbouwonderwijs in Le Rocher, Haïti
Diverse uitgaven in Haïti
Haïti algemeen

saldo
1 januari
2019
€
0
0

saldo
uitgaven 31 december
2019
2019
€
€
99.260
0
54.545
0

ontvangsten
2019
€
99.260
54.545

50.139

21.416

71.555

0

14.808
0
0
0
23.840
88.787

0
12.129
207.228
8.132
77.910
480.620

14.808
12.129
46.630
8.132
0
307.059

0
0
160.598
0
101.750
262.348

School in Le Rocher, Haïti
Het aantal leerlingen bij de Ecole Mixte Evangelique de Jarikin in Le Rocher is in 2019
gestegen naar ruim 500 leerlingen. De leerlingen krijgen dagelijks een warme maaltijd
verstrekt. Ondanks de onrusten in Haïti in de laatste maanden van 2019 is de school in Le
Rocher het gehele jaar open geweest.
In 2019 is er aan de ouders van de leerlingen van de school een alfabetiseringscursus gegeven.
Dit is succesvol verlopen en zal in 2020 herhaald en vervolgd worden.
In 2019 heeft Stichting Jarikin USD 109.186 bijgedragen aan de exploitatie van de school in
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. In het studiejaar 2019/2020 is daar de opleiding voor
verpleegkundige aan toegevoegd. 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.
Door de onrustige situatie in Haïti de laatste maanden in 2019 heeft men helaas moeten
besluiten om de school tijdelijk te sluiten. In januari 2020 is de school weer gestart.
In 2019 heeft Stichting Jarikin USD 55.000 bijgedragen aan de exploitatie van Ceprofojul.
Daarnaast heeft Stichting Jarikin nog USD 5.000 bijgedragen aan een communicatie
campagne om extra studenten te werven.
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Nieuwbouw kleuterschool in Le Rocher, Haïti
In de tweede helft van 2017 is de nieuwe school in Le Rocher in gebruik genomen. Er ontbrak
toen nog een geschikte ruimte voor de kleuterschool. In 2018 zijn we gestart met de
nieuwbouw van de kleuterschool. In de eerste helft van 2019 is de nieuwe kleuterschool in
gebruik genomen.
De totale bouwkosten van de nieuwe kleuterschool hebben EUR 234.537 bedragen, waarvan
EUR 71.555 in 2019 betaald is.
Investeringen in de medische opleiding bij Ceprofojul, Haïti
In Haïti is momenteel een grote behoefte aan gediplomeerde verpleegkundigen. Daarom is
besloten om ook opleidingen tot verpleegkundige te gaan geven bij Ceprofojul. Hiertoe was
het noodzakelijk dat er geïnvesteerd zou worden in een extra klaslokaal met specifieke
apparatuur. Stichting Jarikin heeft deze investering voor haar rekening genomen. De totale
investering ten behoeve van de medische opleiding heeft EUR 61.408 bedragen, waarvan
EUR 14.808 in 2019 betaald is. Dit project is goedgekeurd door Wilde Ganzen, waardoor we
in 2018 een subsidie van EUR 19.677 hebben ontvangen van Wilde Ganzen. Het nieuwe
klaslokaal is in de eerste helft van 2019 in gebruik genomen.
School in Tabarre, Haïti
In het verleden heeft Stichting Jarikin school Madame Bernadette financieel gesteund. Eind
2018 is Stichting Jarikin gestart met de financiële ondersteuning van de school die hiervoor in
de plaats gekomen is. De naam van deze school is Institution Mixte de la Trinité.
In 2019 heeft Stichting Jarikin EUR 12.129 betaald aan deze school voor de betalingen van de
lerarensalarissen en voor de huur van het schoolgebouw.
Tuinbouwonderwijs in Le Rocher, Haïti.
In 2019 is Stichting Jarikin gestart met de aanleg van een proeftuin voor tuinbouwonderwijs.
Er is een stuk grond gekocht in de nabijheid van de school in Le Rocher. De hogere klassen
van de school in Le Rocher zullen ook tuinbouwonderwijs krijgen. Daarnaast worden de
boeren uit de omgeving bij dit project betrokken om hun kennis over (moderne)
teeltmethoden met kwaliteitszaden te vergroten. We voeren dit project uit in nauwe
samenwerking met Rijk Zwaan, een vooraanstaand zaadveredelingsbedrijf uit De Lier.
In 2019 hebben 2 Haïtiaanse landbouwingenieurs enkele maanden stage gelopen bij Rijk
Zwaan in Frankrijk. Deze 2 ingenieurs gaan dit project voor ons leiden in Haïti.
In 2019 is EUR 46.630 betaald aan opstartkosten voor dit project (aankoop terrein en
termijnbetaling voor een muur rondom het terrein).
De totale kosten voor de realisatie van dit project worden geschat op USD 600.000. Het is de
bedoeling dat de proeftuin in de zomer van 2020 van start zal gaan.
Diverse uitgaven in Haïti
Stichting Jarikin is bezig om een NGO met een eigen bankrekening op te richten in Haïti.
Hiervoor worden lokale juristen ingeschakeld.
Stichting Jarikin heeft in Haïti een vertegenwoordigster aangesteld die de lokale zaken voor
ons regelt.
Vanwege de toenemende onrust en de daarmee samenhangende hogere veiligheidskosten
heeft Stichting Jarikin een bedrag overgemaakt naar stichting Hart voor Haïti.
In totaal is in 2019 € 8.132 aan de hierboven genoemde projecten betaald.
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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 2019 was EUR 101.750 nog niet toegewezen aan projecten.
2): Specificatie overige schulden
Vooruit ontvangen sponsorbijdragen school in Le Rocher
Ontvangen herroepelijke schenking
Overige schulden / vooruitontvangen
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2019
€

2018
€

8.734
40.000
17.409
66.143

9.015
40.000
0
49.015

