Maart 2014
Wat ik al maanden van plan ben………..
Maar wat er al die tijd door drukte niet van is gekomen. En daarom ga ik nu proberen om
dit verhaal nu eens eindelijk op papier te krijgen zodat wij een afgerond geheel aan u
kunnen laten zien.

Waar hebben wij het over…?
We starten met de afkorting ANBI en wat dit betekent en inhoudt.
De Belastingdienst eist van een stichting dat er helder en duidelijk informatie
moet worden gegeven, wil deze stichting in aanmerking komen voor het etiket
ANBI. ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling.
U kunt dit ook checken op www.ANBI.nl
Al jaren is onze school verbonden aan een project in Medan-Noord-Sumatra.
Over dit project kunt u verderop iets lezen. De stichting Blaricum-SumatraMedan (afgekort BSM) is door onze school in het leven geroepen om te laten
zien wat wij met dit project doen en waar de kinderen van met name groep 6 elk
jaar weer haar best doet om geld in te zamelen. Het geld dat bij ons op school
binnenkomt wordt door BSM beheerd en in overleg besteed aan projecten van
Abdi Kasih in Indonesië.
De stichting Blaricum-Sumatra-Medan wil in aanmerking komen voor het zg
ANBI-logo en op deze manier een belastingvoordeel bewerkstelligen.
Tot januari 2014 was het geen probleem en zijn wij zonder meer geaccepteerd.
Door ontwikkelingen die wij niet in de hand hadden zijn de regels aangescherpt
en moeten wij nog beter ons best doen om hiervoor in aanmerking te kunnen
komen.
Mensen die een donatie overmaken naar stichtingen met het ANBI-keurmerk
kunnen bij de belasting in aanmerking komen voor een geheel of gedeeltelijke
vergoeding van de donatie. De stichting die donaties ontvangt is verplicht alles
zo transparant mogelijk te presenteren en dit vraagt om huiswerk.
De structuur van Abdi Kasih duidelijk en helder op papier zien te krijgen is de
eerste opdracht waardoor iedereen weet wat deze inhoudt en wat wij op de OBS
Bijvanck ermee en ervoor doen!
Wat is Abdi Kasih?
Zie allereerst:
http://www.ourbetterworld.org/story/my-encounter-beautiful-minds
http://www.ourbetterworld.org/story/my-encounter-beautiful-minds

Als school vinden wij het belangrijk om de kinderen te duidelijk te maken dat het
belangrijk is iets voor andere kinderen te doen die het minder hebben dan zij.
In ons voorbeeld hebben wij het over kinderen in de Derde Wereld.

Elk jaar wordt daarvoor door groep 6 van onze basisschool iets gedaan zodat er
geld kan worden ingezameld voor deze kinderen. Hun acties variëren van lege
flessen verzamelen tot oude munten inwisselen en het zorg dragen voor een
presentatie in de vorm van muziek, toneel en voordracht.
In het begin van dit project in de jaren ’90 werden er terloopse acties
ondernomen en kwamen er kleine bedragen binnen. Met dit bedrag konden wij
dan Abdi Kasih in Indonesië laten blijken dat wij zeker aan deze kinderen
dachten. Maar gaandeweg breidden deze acties zich uit en kregen ook de
donaties meer structuur.
Abdi Kasih is een opvangcentrum voor kinderen met een geestelijk en/of
lichamelijk gebrek. Denk hierbij aan verstandelijk gehandicapte kinderen (Downsyndroom) en kinderen die niet in staat zijn om ook maar een fatsoenlijke
toekomst op te bouwen en waarbij ontwikkeling van zelfstandigheid ver te
zoeken is. In sommige gevallen hebben wij het hier over kinderen die ook nog
eens door de familie zijn verlaten en aan hun lot zijn overgelaten. Wij hebben dit
aan de kinderen op onze Bijvanckschool verteld en duidelijk gemaakt dat het
goed is om wat voor deze kinderen te doen. Let wel: ooit begon Abdi Kasih met
een plekje tussen de rijstvelden en in een gebouwtje zonder dak en niet eens
fatsoenlijk stromend water.
Dit werd vanaf 2000 ons pilot-project!
Zo konden wij direct contact onderhouden en gericht onze donaties structuur
geven. Dit ook zeker in overleg met het Bestuur van Abdi Kasih-Medan.
Onze school OBS Bijvanck (www.obsbijvanck.nl) kwam door deze donaties in een
soort spagaat en wist niet zo gauw wat wij gestructureerd met dit geld moesten
doen. Dit, terwijl wij uitgingen van een structureel bedrag van om en nabij
€ 250,- op jaarbasis. Voor de kinderen van groep 6 was dit een gigantisch bedrag
en gaf elke klas een goed gevoel: Wij doen iets voor onze leeftijdgenootjes in de
Derde Wereld. En wij konden er trots op zijn want elke munt kwam zonder
omwegen (behalve transactiekosten van de BANK!!) direct in Medan aan.
Iedereen blij en wij ontzettend trots.
Door de groei van donaties en het bedrag kon dit niet meer op de bankrekening
van school geboekt worden omdat dit binnen de schoolorganisatie een scheef
beeld zou veroorzaken. Met andere woorden: hoe vertel je dat er een gedeelte
van onze schoolbankrekening bedoeld was voor een Goed Doel, ons pilot-project!?

Min of meer gedwongen zijn wij overgegaan tot het officieel in het leven roepen
van
STICHTING BLARICUM-SUMATRA-MEDAN (kortweg Stichting BSM).
Dit zijn onze officiële gegevens:

Kamer van Koophandel registratienr: 53896807
Adresgegevens zijn dezelfde als van de school OBS Bijvanck:
Levensboom 4
1261MX Blaricum-Bijvanck
telefoonnummer: 035-5233534
mailadressen:
pierre.pourchez@obsbijvanck.nl
website: www.obsbijvanck.nl / Onderwijsaanbod/ Goede Doelen
Rekeningnummer: Rabobank 1684.98.839
Samenstelling Bestuur:
Voorzitter: Pierre Pourchez
Secretaris: Lissa Both
Penningmeester: Wilma Kamerbeek
Alle bestuursleden zijn leerkracht aan de OBS Bijvanck.
Beloningsbeleid:
De drie personeelsleden hebben sinds de oprichting van dit bestuur of sinds
2000 nooit gebruik gemaakt van welke financiële vergoeding van welke aard dan
ook. Alle ontvangsten en kosten zijn via onze enige bankrekening verlopen. Deze
zijn sinds de oprichting van de Stichting BSM controleer- en traceerbaar. (zie
bijlagen in de site)
Echter zijn wij er langzamerhand van overtuigd dat dit, gezien de
samenstelling van de organisatie, de omvang van het project, niet meer kan.
De Stichting BSM is voornemens om met ingang van 2014, wil dit in overleg in
goede banen worden geleid, om de drie jaar een vertegenwoordiger van dit
bestuur naar Medan te sturen. Doelstelling is relaties bevestigen, geboekte
resultaten bevestigd zien en een planning te bewerkstelligen voor de
daaropvolgende periodes.

Actueel verslag (Oftewel: wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan!)
Een kleine chronologische opsomming van wat de de OBS Bijvanck al dan niet
in samenwerking met Stichting BSM heeft bewerkstelligd:
• In 2000 zijn wij begonnen met het overmaken van kleine bedragen
om een bijdrage te kunnen leveren aan iets extra’s in de vorm van
lekker eten of kleding. Het ging om een jaarlijks bedrag van om en
nabij € 250,- per jaar.
• Na 2005 zijn wij wat uitgebreider te werk gegaan en hebben, na een
persoonlijk bezoek van de voorzitter tijdens de zomervakantie,
ervoor gezorgd dat:
 Elk kind een bed kreeg voor die kinderen die dat nog niet
hadden. In de organisatie worden ongeveer 80-90 kinderen
opgevangen.
 De reis van de voorzitter is destijds door hemzelf bekostigd.
• In het jaar 2003 gaf Abdi Kasih te kennen een snoozleroom te
willen hebben. Een dergelijke ruimte, formaat klaslokaal, wordt
ingericht met als doelstelling de kinderen te laten ontspannen.
Vooral voor die kinderen die spierafwijkingen hebben. Op het
gebied van snoozleroom kan gegoogled worden voor uitgebreidere
informatie. De inrichting is in samenwerking met Cordaid
(www.Cordaid.nl) tot stand gekomen. Tijdens de totstandkoming van
deze ruimte is er een financiële regeling met Cordaid getroffen
waardoor de totstandkoming direct door Cordaid werd
gegarandeerd en de school een symbolisch bedrag gedurende 5
jaar moest bijdragen. Onze bijdrage lag om en nabij de € 250,- per
jaar gedurende vijf jaar. Inmiddels is dit volledig afgelost en heeft
Cordaid de snoozleroom direct laten inrichten.
• Nadat de school deze kostenpost had voldaan zijn wij, de OBS
Bijvanck, gelijk overgegaan tot het inrichten van een behandelkamer
waar de kinderen door een dokter konden worden behandeld. In de
behandelkamer waren twee bedjes neergezet zodat zieke kinderen
in alle rust behandeld konden worden. Ook werd er een weegschaal
en wat medicijnkasten met inrichting neergezet. Het bezoek van de
dokter werd door onze school betaald. Abdi Kasih regelt dit
allemaal zelf. Bij de reguliere bezoeken van de arts heeft ook de
omliggende woonwijk dankbaar gebruik gemaakt van de kwaliteiten
van de dokter!

• De Scholengemeenschap OSG Huizermaat in Huizen heeft jaarlijks
een Kerstmarkt waarbij leerlingen middels activiteiten een
geldinzameling houden voor een Goed Doel. Onze school heeft een
presentatie gehouden en uiteindelijk heeft de OSG Huizermaat tot
twee keer toe de Stichting Abdi Kasih ondersteund en direct een
bedrag overgemaakt. De hoogte van het bedrag is ons onbekend (om
en nabij € 4000,-) maar het heeft er wel voor gezorgd dat een
splinternieuwe keuken met materiaal kon worden ingericht en in het
tweede project is een visvijver aangelegd zodat de kinderen hun
eigen visjes konden kweken en voedsel kon worden gegarandeerd.
• Door financiële ondersteuning is daarna in de wandelgangen en
lokalen tegels gelegd en oogt dit schoon en verzorgd. In Indonesië
loopt men binnenshuis met blote voeten en dit zorgt er dan ook voor
dat het gebouw vrijwel altijd schoon blijft.
• Een stereo-installatie voor in de zaal is aangeschaft t.b.v. de
ontwikkeling van belangstelling voor muziek. Kinderen worden er blij
van!
• Een tuin is aangelegd, zaad en planten worden gekocht en kinderen
worden ingeschakeld bij de verzorging van de tuin! Het genereert
voedsel, deels voor eigen gebruik en deels voor de verkoop aan
omliggende bewoners.
• Ook door het maken van kaarsen, veel van de grondstoffen en
hardware komen uit Nederland, kunnen kinderen kleine inkomsten
genereren. De kaarsenmachine is een aantal keren stuk gegaan maar
de Stichting “Het Groene Licht” in Amsterdam zorgt jaarlijks voor
een vaste bijdrage en dankzij deze bijdragen kan er elke keer
worden gerepareerd en nieuw materiaal worden aangeschaft.
• Stichting “Het Groene Licht” in Amsterdam heeft er ook voor
gezorgd dat het verblijf door een groot hekwerk desgewenst
helemaal kan worden afgesloten. Het vergroot de veiligheid van de
kinderen aanzienlijk, zeker ‘s nachts.
• De OBS Bijvanck en Stichting Blaricum-Sumatra-Medan hebben een
forse financiële bijdrage geleverd bij de aanleg van een
pompinstallatie zodat helder water uit de grond gepompt kan
worden. Dankzij deze installatie hebben de kinderen altijd goed
drinkwater want een filtersysteem zorgt voor de zuivering van het
water.
• In 2010 heeft de OBS Bijvanck en BSM ervoor gezorgd dat er een
grote voorraad Speelgoed Duplo kon worden aangeschaft.
• Het voert te ver om alle details op te noemen en wij beperken ons
tot de grote processen, voor zover dit grote processen genoemd

kunnen worden. Voor de buitenstaander zijn het wellicht ‘peanuts’.
Voor onze school, voor Abdi Kasih en voor BSM zijn het enorme
sprongen vooruit die wij samen hebben bewerkstelligd.

Het beleidsplan
Het plan van de Stichting Blaricum-Sumatra –Medan is erop gericht om
kinderen in een land als Nederland laten begrijpen dat wij als rijk land ook
iets kunnen doen voor kinderen in de wereld die niets hebben en volledig
afhankelijk zijn. De bedoeling is dat kinderen gaan doorzien dat zij met
hun ondersteuning successen kunnen boeken in de vorm van hulp bieden en
dat kinderen ook gelukkig van elkaar kunnen worden. Het is onze taak om
te laten zien dat het aankomt wanneer er geld is opgehaald. Deze vorm van
educatie heeft als doel een basis te leggen voor een verdere persoonlijke
visie en ontwikkeling op de lange termijn van het Nederlandse kind.
Jaarlijks zal er door de kinderen van groep 6 een presentatie en/of actie
worden ondernomen om geld te genereren. Dit geld wordt naar Abdi Kasih
overgemaakt nadat zij een idee hebben geopperd om hun kinderen iets aan
te bieden. Dit kan variëren van voedsel tot kleding, van bedjes tot
speelgoed en zelfs van materiaal in de vorm van bedjes, medicijnen en
tuinmateriaal alsmede schoolmateriaal. Ook wordt af en toe aan de
slaapzalen van de kinderen iets gerepareerd en waar wij kunnen
bijspringen zullen wij dat blijven doen.
Jaarlijks wordt er gekeken wat er al gedaan is en wat er nodig is om
continuïteit van deze stichting te ondersteunen.

Sponsors/Donateurs
In de afgelopen jaren (sinds de start van dit project) zijn er
organisaties geweest die een bijdrage geleverd hebben en u vindt
hieronder enkelen bij naam genoemd:
• Alle leerlingen van groep 6 van de OBS Bijvanck sinds 2000!
• Openbare Scholengemeenschap “Huizermaat”,
Monnickskamp 7, 1273 JP Huizen
Tel. 035-528 70 21
mail: info@hzm.gsf.nl
•

Stichting “Het Groene Licht”
p/a Dhr. J. Eringa
Fahrenheitstraat 58,
1097PT Amsterdam

•

Stichting Protestants Steunfonds
Stichting SPS
Belgischeplein 17
2587AP Den Haag

•

Impulsis
Postbus 8190
3503 RD UTRECHT

•

STICHTING ASN FOUNDATION
Alexanderstraat 28
2514 JM ‘S GRAVENHAGE

•

Zusters van Onze Lieve Vrouw
Postbus 3144
5930 AC Tegelen

•

Stichting De Westberg
Hendrikweg 22
6703 AW Wageningen

•

Stichting Mundo Crastino Meliori
van Lennepweg 40
2111 HV AERDENHOUT

•

De Kring
Drieblad 15
2811 EG REEUWIJK

• Stichting Hervormd Weeshuis
Kleingouw 145
1619CJ Andijk
• Cordaid
Lutherse Burgwal 10
2512 CB Den Haag
tel. 070-3136300 (contactpersoon: Mw Smaragda den Hond)
www.cordaid.org
• KBS de Bijvanck
Levensboom 8
1261MX Blaricum
tel. 035-5233207
Ook particulieren hebben hun bijdrage(n) geleverd:
• Mw Joke Vingerhoed (kunstschilderes)
mail: jgmvingerhoed@planet.nl
www.joving.nl
• Familie Slot,
Schans 7
1261MJ Blaricum
• Dhr B.A. De Hamer,
Eiland 13
45KH Sint Kruis
mail:andre.de.hamer@ksu-utrecht.nl
www.eiland13.nl
• Familie de Vries,
Kierkegaardhof 27
1277 Huizen
035-8885243
• Familie C. Colijn
Loevestein 43
1275CS Huizen

