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Voor ons is 2021 een lastig jaar geweest. Als gevolg van de

pandemie zijn de scholen na de zomervakantie niet meer

opengegaan. Ook is het aantal donaties is achtergebleven. In

totaal hebben we €3.129,51 mogen ontvangen, dit is ruim 62%

van ons doel van €5.000 van 2021. Het is 25% minder dan in

2020, waarin we €4.019.12 ontvingen.

Wij zijn alle donateurs dankbaar voor hun giften en het door

hen geschonken vertrouwen. 

Onze missie voor de Stichting Breadfruit House Dominica is om

kinderen in Dominica een warme, uitnodigende en veilige

omgeving te bieden die hen inspireert om hun verhalen te

vertellen met behulp van creativiteit. Een plek waar kinderen

hun sociale vaardigheden en emotionele veerkracht kunnen

ontwikkelen om mondige volwassenen te worden.

ONZE MISSIE

DONATIES 

KOSTEN
De kosten voor 2021 zijn hoger uitgevallen dan normaal omdat

in 2021 alle donaties in natura vanuit Nederland zijn verscheept

naar Dominica. Daarnaast zijn er éénmalig kosten betaald voor

het opzetten van onze nieuwsbrief, die inmiddels in eigen

beheer wordt geschreven en verstuurd. De totale kosten in

2021 bedroegen €2.096, hiervan was ruim 47%, nl. €999, het

bedrag voor het verschepen van de donaties vanuit Nederland. 



Als gevolg van de pandemie hebben we in totaal 2 in plaats

van 4 programma’s kunnen geven. Meer was door het sluiten

van alle scholen vanaf 1 juli helaas niet mogelijk.

Breadfruit House gaat er ook in 2022 weer vol voor.

En voor dit jaar staan, naast ons gebruikelijke programma,

2 belangrijke zaken te gebeuren. We hebben een prachtig

onderkomen gevonden op een geschikte en centrale lokatie.

We gaan hiervoor een 2 jarig huurcontract tekenen, en nemen

hierin binnenkort onze intrek.

De huur daarvoor bedraagt jaarlijks €5.700. Giften ten

behoeve van ons nieuwe gebouw zijn welkom.

Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van een online

programma dat de kinderen zelfstandig kunnen volgen. Aan de

hand van een kinderboek, geschreven en ingesproken door

onze voorzitter, dat zich lokaal afspeelt, komen verschillende

emoties aan bod. Allemaal op een prettige, vrolijke en

toegankelijke manier, met behulp van een lied, schrijf- en

knutselopdrachten en ademhalingsoefeningen kunnen de

kinderen na elk hoofdstuk zelf aan de slag. 

Breadfruit House heeft in 2021 een positief resultaat geboekt

van €1033, dat geheel aan haar reserves is toegeschreven.

Hierdoor bedroeg eind 2021 het totaal eigen vermogen € 4991.

Breadfruit House heeft geen debiteuren of vorderingen

uitstaan. Haar eigen vermogen staat als liquide middelen op

de bankrekening bij Rabobank.

BALANS

TERUGBLIK en
VOORUITZICHTEN 



Voorzitter                     Marieke van Asten

Secretaris                    Jacqueline Pieters

Penningmeester          Pamela Vermeulen-Karsseboom

Hierbij willen we de kinderen vooral het gevoel geven dat zij

gezien en gehoord worden, ondanks de fysieke afstand.

Het programa is multi inzetbaar, zoals bijvoorbeeld nu tijdens

de pandemie en een eventuele lockdown, maar ook na een

natuurramp of bijvoorbeeld het verlies van een dierbare.

ALGEMEEN 

De Stichting is opgericht op 18 oktober 2017 en de statuten zijn

voor het laatst gewijzigd op 24 februari 2022. De stichting is

met ingang van 14 december 2021 ANBI gecertificeerd.

ONS BESTUUR

GRONDSLAGEN voor
WAARDERING en
RESULTAATBEPALING 
De balans is opgesteld volgens algemeen aanvaardbare

grondslagen.

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva

gewaardeerd tegen nominale waarde.



JAARCIJFERS 2021

BREADFRUIT HOUSE DOMINICA

FOUNDATION

www.breadfruithousedominica.com

KvK           69880964

RSIN nr.    858050304

Balans per 31 december 2021

  Kortlopende vorderingen            0,00                Eigen vermogen                   3.957.55

                                                                            Resultaat boekjaar               1.033,49

  Liquide middelen Rabobank  4.991,04               Eigen vermogen jaareinde   4.991.04

                                                                            Kortlopende schulden                 0,00                                                                              

                                               4.991,04                                                           4.991,04

                                          

Staat van baten en lasten over 2021

BATEN

Donaties particulieren                                                                   2.285,84   

Donaties bedrijven                                                                                0,00

Ontvangen grant Rotary Club of Portsmouth, Dominica                    843,67

______________________________________________________

TOTAAL BATEN                                                                               3.129,51                              

LASTEN

Materialen                                                                                        554,93

Bankkosten                                                                                        178,07

Lidmaatschappen en abonnementen                                               207,38

Verschepen donaties                                                                        999,79

Organisatiekosten                                                                             155,85

______________________________________________________

TOTAAL LASTEN                                                                           2.096,02

 RESULTAAT BOEKJAAR                                                                      1.033,49


