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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.

ALGEMEEN

ONS BESTUUR

ONZE MISSIE

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.

TERUGBLIK OP 2022

Breadfruit House heeft 2022 succesvol afgerond en heeft

vrijwel al haar doelstellingen gehaald. 

We hebben op een geschikte centrale locatie een prachtig

onderkomen gevonden waar vanuit we de programma’s kunnen

geven. We hebben hiervoor een 2-jarig huurcontract getekend. 



Op 1 juli zijn we begonnen met het inrichten van het Breadfruit

House om in september te starten met de eerste groep

kinderen in ons eigen gebouw. 

Het eerste programma was een groot succes, de kinderen

vinden het Breadfruit House geweldig. De kinderen werden per

bus van school opgehaald en na afloop van het programma

weer afgezet door de vaste chauffeur van deze lokale school.

Voordat we begonnen met het programma kregen de kinderen

een warme lunch gekookt door onze kokkin. 

Na 10 weken van creatieve vorming heeft elk kind een

certificaat ontvangen en een eigen happy box, gevuld met alle

fijne herinneringen. Door de beperkingen van corona in de

eerste helft van het jaar hebben we in 2022 maar één volledig

Breadfruit House programma kunnen geven. 

Er zijn grote vorderingen gemaakt in de ontwikkeling van het

online programma. Marieke heeft het boek “Oliver and his bowl

of feelings” geschreven en laten illustreren. Het zal in 2023 via

Amazon worden aangeboden. Daarnaast zijn er 2 Breadfruit

House liedjes gecomponeerd, die zowel in het Breadfruit house

programma als online gebruikt kunnen worden.

DONATIES 
Breadfruit House heeft in 2022, naast donaties van

particulieren, een grote gift van een anonieme stichting

ontvangen (naam bekend bij Bestuur). Het feit dat we sinds

2022 ANBI geregistreerd is, zal helpen bij het verkrijgen van

toekomstige donaties. 

Alles bij elkaar heeft Breadfruit House weer grote mijlpalen

behaald in 2022. 

Wij zijn alle donateurs bijzonder dankbaar voor hun giften en

het door hen geschonken vertrouwen. Zij hebben er

gezamenlijk voor gezorgd dat wij €2.789 aan particuliere

donaties mochten ontvangen. Dat is 93% van door ons

gestelde doel van €3.000. 



Omdat we in 2022 ons eigen gebouw hebben betrokken,

zullen vanaf 2022 huurkosten in rekening worden gebracht.

Voor 2022 zijn 5 maanden huur in rekening gebracht. Om het

gebouw gezellig en uitnodigend te maken, hebben wij meubels

laten maken en is de leeshoek ingericht met boekenplanken en

een vloerkleed. Daarnaast is er geïnvesteerd in de veiligheid

van de kinderen met o.a. een brandblusser en rookmelders.

 

Na jaren goede dienst moest de laptop vervangen worden.

Alle kosten voor inrichting en laptop hebben we volledig ten

lasten van 2022 laten vallen. Grootste posten onder de

administratieve kosten zijn het registreren van Breadfruit House

in Dominica en aanpassing van de statuten in verband met de

ANBI registratie. Door de minder gunstige XCD/EUR

wisselkoers vielen de lokale kosten hoger uit dan

gebudgetteerd, aangezien we in Euro’s rapporteren.

In 2022 hebben we één volledig programma in ons Breadfruit

House gefaciliteerd. Naast de programmakosten voor

materiaal en eten waren er ook kosten voor transport, het

halen en brengen van de kinderen en het koken en opruimen

van de lunch door onze kokkin. Materiaal kosten in 2022 zijn

hoger dan gebudgetteerd aangezien de kosten voor illustratie

en editing van het boek Olivier en de compositie van Breadfruit

liedjes zijn opgenomen. 

Daarnaast zijn wij trots op de substantiële donatie van een

fonds van €11.940. Dat komt neer op 597% van het door ons

gestelde doel van €2.000. Naast geldelijke donaties zijn we

ook erg blij met diverse donaties in natura, die we in 2022

mochten ontvangen.

KOSTEN



Om meer lokaal draagvlak te krijgen, is besloten om Breadfruit

House ook in Dominica als non-profit te registreren, met een

lokaal bestuur. Het proces daarvoor is in gang gezet. Door het

samenwerken met een lokaal bestuur willen we meer lokale

naamsbekendheid creëren.

Ons streven voor 2023 is om 6 groepen van 10 kinderen het

programma van 10 weken in ons Breadfruit House aan te

bieden. Met behulp van een goed functionerend lokaal bestuur

willen we meer naamsbekendheid creëren in Dominica. En

door middel van een korte workshop leerkrachten kennis laten

maken met Breadfruit House, om ook op die manier meer

draagvlak te bewerkstelligen in de gemeenschap. In het

budget 2023 is rekening gehouden met kosten voor promotie

en communicatie.

Breadfruit House heeft 2022 afgesloten met een positief

resultaat van €4.640, dat geheel aan haar reserves is

toegeschreven.

Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan in 2021, dat jaar sloten we

af met een positief resultaat van €1.033. Ons totale eigen

vermogen bedroeg per eind 2022 €9.631. Breadfruit House

heeft geen debiteuren of vorderingen uitstaan. Haar eigen

vermogen staat als liquide middelen op de bankrekeningen bij

Rabobank.

BALANS

VOORUITZICHTEN 2023



Wij doen ons uiterste best om ook van dit jaar weer een succes

te maken. Helpt u mee?

Dat kan door een rechstreekse donatie op onze bankrekening:

Breadfruit House Dominica Foundation

RABOBANK - NL93RABO0324 0834 32. 

En natuurlijk kan dat ook via onderstaande link naar onze

website: https://breadfruithousedominica.com/how-can-

you-help/

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.

Breadfruit House iseen veilige plek voor kinderen

https://breadfruithousedominica.com/donate-money/
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Balans per 31 december 2022

  Kortlopende vorderingen             0,00               Eigen vermogen                   4.991,04
  RC Rabobank                              71,27               Resultaat boekjaar              4.640,08
  Spaarrekening Rabobank      9.953,49               Eigen vermogen jaareinde    9.631,12
                                                                             Kortlopende schulden            393,64                                                                                
      
                                             10.024,76                                                          10.024,76
                                          

Staat van baten en lasten over 2022

BATEN
Donaties particulieren                                                                    2.788,96   
Anoniem ontvangen donatie                                                          11.939,99     
Overige opbrengsten                                                                          113,95
______________________________________________________
TOTAAL BATEN                                                                           14.842,90                              

LASTEN

Huur gebouw                                                                                  2.761,25
Inrichting                                                                                         2.967,15
Programma kosten                                                                            702,26
Materialen                                                                                       1.327,66
Beheer & Administratie                                                                   1.265,73
Bancaire kosten                                                                                284,90
Communicatie & Promotie                                                                500,23
Koersverschillen Nederland - Dominica                                             393,64
_____________________________________________________
TOTAAL LASTEN                                                                        10.202,82

 
RESULTAAT BOEKJAAR                                                                   4.640,08


