JAARVERSLAG STICHTING
MARET (2019-2020)
Inleiding
Stichting Maret werd opgericht op 12 juli 2019.
De eerste maanden na de oprichting werden besteed aan het verkrijgen van een bankrekening en
het verkrijgen van de ANBI-status.
Op 10 maart 2020 kregen wij bericht van de Belastingdienst dat aan Stichting Maret de ANBI-status is
toegekend (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) en zouden wij aan de slag kunnen gaan.
Een week later ging Nederland vanwege covid-19 in lockdown. Het gevolg daarvan was dat we veel
minder contact met beoogde projecten konden hebben, als dat wij hadden gewild.
Visie en missie
Uit het beleidsplan: Stichting Maret vindt dat ieder kind in de gelegenheid moet zijn om zich te
ontwikkelen, naar school te gaan en een opleiding te volgen.
Stichting Maret heeft daarom als doel:
a. het bieden en verlenen van hulp aan kansarme kinderen;
b. het verlenen en ondersteunen van educatie en vorming van kinderen;
c. het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Stichting Maret wil dit bereiken door het werven van fondsen, zodat hulp en ondersteuning geboden
kan worden aan kinderen die zelf niet de mogelijkheden krijgen tot voldoende educatie en vorming.
Het werkgebied van Stichting Maret is internationaal: het kan in Nederland zijn, maar ook buiten
onze grenzen (dit zal enkel plaatsvinden via stichtingen met een ANBI-status in Nederland). Overal
ter wereld zijn kinderen die vanwege onvoldoende (financiële) middelen maar ook vanwege andere
oorzaken niet in staat zijn om een opleiding te volgen en zich te ontwikkelen.
Inkomsten
Stichting Maret krijgt inkomsten via:
- donateurs en sponsoren;
- oproepen middels een regelmatig uitgegeven nieuwsbrief.
Uitgaven
De bestuurders en andere vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Kosten die worden gemaakt, zijn onder andere voor het aanhouden van de bankrekening, het beheer
van de website en het aanmaken en verspreiden van de nieuwsbrief.
De inkomsten kunnen daarom bijna volledig ten goede komen aan geselecteerde goede doelen.
Besteding van gelden
Wij ondersteunen projecten die aan onze doelstelling voldoen én waarbij wij ervan overtuigd zijn dat
de gelden goed worden besteed. Daarop moet controle zijn. Wij werken daarom samen met
organisaties die de mogelijkheid hebben om controle uit te (laten) oefenen op de besteding van de
gelden. Grote organisaties, zoals bijvoorbeeld Cordaid, kunnen dat zelf doen. Kleinere organisaties
die wij ondersteunen, zoals Stichting Mariposa-Peru, hebben ter plekke contacten en
samenwerkingen die toezien op het gebruik van de ontvangen gelden. Tevens hebben wij met de
besturen van deze kleinere organisaties eerst een persoonlijk gesprek om de doelstellingen, controle
en concrete projecten te bespreken.
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Wij krijgen van alle organisaties die wij ondersteunen, terugkoppeling over hoe de gelden zijn
besteed en hoe de controle daarop is geregeld.
In overleg met de organisaties worden via elke organisatie concrete projecten geselecteerd,
waarvoor Stichting Maret een financiële bijdrage levert.
Projecten die wij in 2020 hebben gesteund
• Cordaid
Stichting Maret steunt via Cordaid kinderen in Congo door hen een betere toekomst te bieden
middels opleiding. Hierdoor kunnen ze de armoedespiraal doorbreken en aan hun toekomst werken.
Door resultaatgerichte financiering en goede samenwerking met de plaatselijke bevolking, draagt
Cordaid eraan bij dat meer kinderen, vooral meisjes, weer naar school gaan en ook de school
afmaken.
Voor 27 euro kan Cordaid een kind een jaar naar school laten gaan. Cordaid probeert via een
campagne 18.000 kinderen naar school te laten gaan.
Stichting Maret ondersteunt dit scholingsproject met een bijdrage.
Meer info over Cordaid: www.cordaid.org (ANBI: 808298276).
• SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen is een van de weinige hulporganisaties die permanent aanwezig is in Tsjaad.
Tsjaad is een van de armste landen ter wereld. Als gevolg daarvan is de humanitaire situatie
schrijnend, met name voor kinderen zonder een veilig thuis. Zij staan er, in een land als Tsjaad,
helemaal alleen voor. Het kinderdorp in N’Djamena vormt de basis van de ondersteuning. In het
kinderdorp wonen 120 kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren. De positieve effecten
strekken tot ver buiten het SOS Kinderdorp; de basisschool en het medische centrum zijn ook
toegankelijk voor de plaatselijke bevolking.
Voor 425 euro kan SOS Kinderdorpen een kind een jaar lang ondersteunen met kwalitatief goed
onderwijs.
Stichting Maret gaf een bijdrage om diverse kinderen te ondersteunen.
Meer info over SOS Kinderdorpen: www.soskinderdorpen.nl (ANBI: 002839684).
• Het Vergeten Kind
Recent heeft het Vergeten Kind een mooi project kunnen realiseren: “Hotel Heppie Veluwe”. Een
eigen plek voor kwetsbare kinderen waar zorgen, angst en verdriet plaatsmaken voor fijne
herinneringen en zelfvertrouwen. Zodat ze weer kunnen dromen van een mooie toekomst.
Stichting Maret steunt het project ‘Heppie Talent en Heppie (t)huis’.
Meer info over Het Vergeten Kind: www.hetvergetenkind.nl (ANBI: 817984045).
• Stichting Mariposa-Peru
Via de kloosterorde ‘Las Hijas de Nuestra Señora de La Piedad’ steunt Stichting Maret diverse
concrete projecten op het gebied van scholing (schoolmaterialen) en speciaal onderwijs.
Stichting Maret ondersteunt kinderen met een beperking (los niños especiales); van onze bijdrage
kan voor enkele kinderen een jaar lang schoolgeld (+ uniform en schoenen) worden betaald, maar
ook eventuele therapie- en medicatiekosten.
Ook worden enkele kinderen ondersteund via het project los niños pobres (arme kinderen).
Meer info over Stichting Mariposa-Peru: www.stichtingmariposaperu.nl (ANBI: 815606977).
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• Aktie voor Aktie
Aktie voor Aktie helpt al 40 jaar kinderen uit de armste gezinnen om zich te ontworstelen aan de
armoede die ze thuis gewend zijn.
Stichting Maret ondersteunt een project in Malawi. Dit wordt besteed aan opleiding, laptops en
uniformen voor schoolkinderen.
Meer info over Aktie voor Aktie: www.aktievooraktie.nl (ANBI: 801458262).
• Kinderen in Bukedea (Oeganda)
Dit was het goede doel van de Otterloop, een wandeling in Noorden op 26 september 2020,
georganiseerd door de Rotary Nieuwkoop. Kinderen in Bukedea (Oeganda) liepen door foutieve
injecties tegen malaria een ernstige groeistoornis op, waardoor zij hun benen nauwelijks kunnen
gebruiken en ernstig worden belemmerd bij het lopen. Door middel van een relatief eenvoudige
operatie hebben zij meer kansen op een menswaardig leven. Zo’n operatie kost ongeveer 100 euro.
Stichting Maret ondersteunt dit project, waardoor diverse kinderen een operatie kunnen ondergaan.
Meer info over de Otterloop en Bukedea: www.otterloop.nl (ANBI: 816751912).
Projecten in 2021
In 2021 gaan wij verder met de ondersteuning van de meeste van bovengenoemde projecten, of
andere concrete projecten vanuit dezelfde stichtingen.
Er zitten diverse andere projecten in de pijplijn. Wij hebben daarover al contact met beoogde
organisaties, maar vanwege covid-19 loopt de uitwerking daarvan vertraging op.
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