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1 Inleiding 
De Mother & Child Foundation Bangladesh is een Nederlandse stichting die zich ten doel heeft 
gesteld om ontwikkelingshulp te bieden aan Bangladesh. Bij deze ontwikkelingshulp ligt de nadruk 
op het ondersteunen van aanvragen betreffende moeder- en kindzorg en onderwijs. De Mother & 
Child Foundation is gesticht op 09 oktober 2013. Voorheen heette de stichting Aloshikha 
Foundation. De Stichting Aloshikha Foundation is opgericht in december 2002 en heeft bijna 11 
jaar bestaan. In totaal worden projecten in Bangladesh nu al 17 jaar ondersteund. 
 

2 Stichting Mother & Child Foundation Bangladesh 
De Mother & Child Foundation Bangladesh richt zich op goede doelen met een algemeen nut op 
het gebied van gezondheid en onderwijs in Bangladesh. De Mother & Child Foundation 
Bangladesh beoogt bij het uitoefenen van haar doelstellingen geen winst te maken. 

 

2.1 Doelstellingen van de stichting Mother & Child Foundation Bangladesh 

1. Het op non-profit basis ondersteunen van projecten en programma's van Bangladeshi 
Organisaties in Bangladesh en privépersonen op het gebied van gezondheidszorg en 
onderwijs. Met betrekking tot de gezondheidszorg richt de Mother & Child Foundation zich 
vooral op het ondersteunen van de zorg voor moeder en kind. Met betrekking tot onderwijs 
richt de stichting zich vooral tot het toegang verschaffen van kinderen tot onderwijs. Dit kan 
door het bouwen van een school maar ook door het verlenen van een studiebeurs aan een 
universiteit aan een individuele jongere. 

2. Dit ondersteunen gebeurt door het leveren van financiële en materiële steun op aanvraag van 
de directie van een Bangladeshi Organisatie of een privépersonen. 

 
De stichting heeft voorts tot doel: 

a. Het zoeken naar en informeren en adviseren van (potentiële) donateurs, zowel particulieren 
als organisaties. 

b. Het stimuleren van het bewustzijn van de Nederlandse bevolking ten aanzien van de 
ontwikkelingsnoodzaak in Bangladesh. 

c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Verder: 

a. De stichting en alle betrokkenen dienen te voldoen aan de integriteitseisen dienaangaande. 
b. De stichting zal zich teneinde haar fiscale status te behouden voor tenminste negentig 

procent (90%) inzetten voor het algemeen belang. 
c. De stichting mag niet met vermogen aanhouden dan redelijkerwijs benodigd voor de 

werkzaamheden. Dientengevolge dient het eigen vermogen beperkt te blijven. 
d. De stichting zal voldoende aan de op haar rustende administratieve verplichtingen. 
e. De stichting zal haar vermogen afgescheiden houden van een eventueel aanwezig zijnde 

vermogen van de bestuurder(s) en/of beleidsbepaler(s). 
 

2.2 Bestuur 
Voorzitter en secretariaat : dhr. Drs. H.M. Beurskens 
Penningmeester  : Dhr. R.H.J. Bouman RA 
Bestuurslid   : mw. drs. A.M.P. Jakobs 
 

2.3 Secretariaat 
Mother & Child Foundation Bangladesh 
Watermunt 70 
5931 TM Tegelen 
Telefoon   : 077-324 01 16 / 06-51019189 
E-mail    : info@motherandchildfoundation.com 
 
 

mailto:info@motherandchildfoundation.com
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2.4 Bankrekeningnummer 
Rabobank te Doesburg, rekeningnummer: 32.16.36.716. 

 

2.5 Kamer van Koophandel 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer: 30.185.410. 

 

2.6 Belastingen 

De stichting Mother & Child Foundation Bangladesh wordt aangemerkt als een algemeen nut 
beogende instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Daarmee is de 
stichting vrijgesteld van het betalen van successierecht.  
Dit heeft ook fiscale voordelen voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een 
schenking) doet aan de stichting. Vanaf 2012 zijn de ANBI- definitie en status gelijk voor de 
diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de 
erfbelasting. 
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3 Planperiode 2018 
Het jaar 2017 was een bezonder jaar voor wat betreft de Mother & Child Foundation Bangladesh. 
De oprichter en voorzitter van deze stichting dhr. Drs. H.M. Beurskens is wegens persoonlijke 
reden (ziekte) gestopt met zijn werkzaamheden voor deze stichting. Dit betreuren wij als bestuur 
en het is een groot verlies voor de stichting. Wij danken dhr. Beurskens voor zijn jarenlange inzet. 
Gedurende het jaar zijn door het bestuur contacten onderhouden met de mensen in Bangladesh.  
 
De projectplannen van welke organisatie of persoon dan ook uit Bangladesh, zullen door de 
Mother & Child Foundation Bangladesh op inhoud en in de mate waarin ze in de doelstelling 
passen van de betreffende organisatie. De Mother & Child Foundation Bangladesh zal bij het 
geven van hulp kritisch zijn en blijven. Bij het opstellen en uitvoeren van projecten wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van het gangbare Project Cycle Management concept. Projecten worden 
gefinancierd als er een goed projectplan aan ten grondslag ligt en als er sprake is van goed 
management, openheid in de administratie, een goed financieel beheer en een goede financiële 
verantwoording. Om dit te bereiken wordt er per goedgekeurd project een contract (agreement) 
opgesteld en door beide partijen ondertekend. Pas na ondertekening worden financiële middelen 
beschikbaar gesteld. Een belangrijke beleidswijziging die de Mother & Child Foundation bij haar 
start heeft doorgevoerd is dat ze alle kapitaalgoederen uitleent en in eigen bezit houdt i.p.v. ze bij 
aanvang van een project direct te doneren. In een latere fase van het project kan er nog altijd een 
formele overdracht plaatsvinden. 
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4 Beknopt jaarverslag 2016 Mother & Child Foundation Bangladesh 
 

4.1 Strategisch plan Mother & Child Foundation Bangladesh 
De Stichting Mother & Child Foundation werkt met jaarplannen. Hieronder staat beschreven wat de 
Mother & Child Foundation in 2016 uit haar jaarplan heeft kunnen realiseren.  
 

4.2 Ondersteuning door de Mother & Child Foundation Bangladesh 
 
Werkvelden waarop ondersteuning en hulp is geboden: 
In 2016 heeft de Mother & Child Foundation Bangladesh onderstaande projecten ondersteund. Dit  
heeft in het kort geresulteerd in het volgende: 
 

4.2.1 Gezondheidszorg: 
In 2013 is een samenwerking gestart met de Bagerhat Mother & Child Care Organization. 
De oprichters van deze organisatie waren de arts en zijn vrouw die voorheen in de kliniek 
van Aloshikha RSDC werkten en waarmee we al sinds de eerste contacten in Bangladesh 
goed mee samen hebben gewerkt. Helaas is dr. Didar in 2015 overleden aan een acute 
hartstilstand. De vrouw van de dokter heeft geprobeerd het ziekenhuis voort te zetten. 
Echter dit is eind 2016 gestopt. Er kwamen te weinig patiënten. De echo en de 
instrumenten zijn toen geschonken aan het Gazi College & Hospital. In 2016 is meerdere 
malen contact geweest met het Bagerhat Mother & Child hospital en heeft de voorzitter dit 
project nog bezocht. 

 

4.2.2 Onderwijs:  
Kabita Baroi heeft op kosten van de Mother & Child Foundation Bangladesh Rechten aan 
The Northern University Bangladesh (NUB) in Khulna gestudeerd. Zij is een van de 
kinderen die voorheen een van de preschooltjes van Aloshikha hebben bezocht. Ze 
behoorde tot de zogenaamde hard core poor people uit Rajihar. Na de preschool heeft ze 
met financiële ondersteuning van de Aloshikha Foundation achtereenvolgens het 
Secondary School Certificate en het Higher Secondary School Certificate behaald. 
Hierdoor kon ze worden toegelaten tot de universiteit. Zowel de universitaire studie, de 
huisvesting als het levensonderhoud van Kabita worden volledig door de Mother & Child 
Foundation bekostigd. In 2016 heeft Kabita haar voor haar masters gestudeerd op de 
Northern University Bangladesh in Dhaka. 
Verder zijn er enkele additionele kosten geweest voor Kabita Baroi te weten voor een 
paspoort, telefoon, telefoonkaart en kosten voor aanvragen Master. 

 

4.2.3 Armoedebestrijding:  
De hard core poor grootmoeder van Kabita Baroi, leeft momenteel helemaal alleen in 
een klein hutje in het bos. Soms is grootmoeder ook bij haar kleindochter en 
achterkleinkind in Dakha. Grootmoeder kan niet in haar eigen levensonderhoud 
voorzien. Daarom wordt ze door de Mother & Child Foundation Bangladesh op 
bescheiden schaal financieel ondersteund. Ze ontvangt maandelijks een klein bedrag 
voor eten en kleding. Dit bedrag zit in het budget voor de studie van Kabita Baroi. 
Kabita zorgt er ook voor dat haar grootmoeder dit geld krijgt. 
Grandmother heeft een nieuwe deken gekregen en haar bathroom en toilet zijn 
opnieuw gebouwd en een klein huis tempeltje. 

Kosten levensonderhoud hard core poor person. € 83,00 
  

In 2016 zijn er in totaal besteed aan deze projecten: 
 

Agreement 2016-01 
 

Kosten studie Kabita Baroi aan NUB / Inclusief 
armoedebestrijding hard core poor grootmoeder Kabita 
Baroi (€ 83,00) 

€ 2010 

Agreement 2016-02 Deken grandmother € 108 

Agreement 2016-03  Pasport Kabita € 330 

Agreement 2016-04 Additionele kosten telefoonkaart Kabita en Master € 66 
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Agreement 2016-05 Kosten bathroom, toilet and hindotempeltje € 565 

Agreement 2016-06 Telefoon Kabita € 369 

 Totaal € 3449 

 
 

4.3 Overzicht alle agreements en contracten in 2016 
 

 
Agreement 2016-01 

 
Kosten studie Kabita Baroi aan NUB / Inclusief 
armoedebestrijding hard core poor grootmoeder Kabita 
Baroi (€ 83,00) 

€ 2010 

Agreement 2016-02 Deken grandmother € 108 

Agreement 2016-03  Pasport Kabita € 330 

Agreement 2016-04 Additionele kosten telefoonkaart Kabita en Master € 66 

Agreement 2016-05 Kosten bathroom, toilet and hindotempeltje € 565 

Agreement 2016-06 Telefoon Kabita € 369 

Agreement 2016-07 Donatie voor ziekenhuis Bagerhat Mother and Care € 3702 

 Totaal € 7151 

 
 

 

4.4 Activiteiten van de Mother & Child Foundation Bangladesh 
In 2016 is door de voorzitter een reis gemaakt naar Bangladesh. Hierbij is het land Bangladesh 
bezocht en zijn de uitvoering van projecten bekeken. 
Ook via de website van de Mother & Child Foundation Bangladesh hoopt de stichting bij de 
Nederlandse bevolking de ontwikkelingsnoodzaak van Bangladesh onder de aandacht te brengen. 
 
Projectondersteuning en -financiering 
In 2016 heeft de Mother & Child Foundation haar projectondersteuning en –financiering gericht op: 

• Financiële en persoonlijke ondersteuning van Kabita Baroi bij haar studie Rechten aan de 
Northern University Bangladesh (NUB). 

• Financiële ondersteuning van de hard core poor grootmoeder van Kabita Baroi. 
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4.5 Financiën 
 

2016      in Euro's 

       

Baten uit eigen fondsenwerving    

       

       

Giften van bedrijven 0 B  

Giften van Instellingen  98 I  

Giften van particulieren  370 P  

Fondsenwerving                          0 F  

        

Totaal Giften   468   

       
 
 
Kosten    

       

uitgekeerde agreements  7151   

besteding aan doelstellingen  0   

       

rentebate    -199   

bankkosten   271   

Kantoorbenodigdheden  435   

reiskosten   1872   

Porti    16   

internetkosten   0   

advieskosten   0   

drukwerk    0   

contributie   0   

Totaal kosten   9546    

       

     

 


	Jaarverslag 2016
	1 Inleiding
	2 Stichting Mother & Child Foundation Bangladesh
	2.1 Doelstellingen van de stichting Mother & Child Foundation Bangladesh
	2.2 Bestuur
	2.3 Secretariaat
	2.4 Bankrekeningnummer
	2.5 Kamer van Koophandel
	2.6 Belastingen

	3 Planperiode 2018
	4 Beknopt jaarverslag 2016 Mother & Child Foundation Bangladesh
	4.1 Strategisch plan Mother & Child Foundation Bangladesh
	4.2 Ondersteuning door de Mother & Child Foundation Bangladesh
	4.2.1 Gezondheidszorg:
	4.2.2 Onderwijs:
	4.2.3 Armoedebestrijding:

	4.3 Overzicht alle agreements en contracten in 2016
	4.4 Activiteiten van de Mother & Child Foundation Bangladesh
	4.5 Financiën


