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1. Contactgegevens 
 
Stichting Don’t give up 
Vrieswijk 5 
1852 VA Heiloo 
 
RSIN-nummer: 8568.77.372 
KvK-nummer: 67210627 
IBAN: NL61TRIO0338430679 
 
072-5337550 
info@dontgiveup.nl 
www.dontgiveup.nl 
 
 
2. Missie 
 
De missie van Stichting Don’t give up is het beschermen van de natuur, het bevorderen van 
duurzaamheid en het verbeteren van de ontwikkelkansen van jonge mensen, zowel in Nederland als 
daarbuiten. 
 
 
3. Beleidsplan 
 
Werkzaamheden 
Het bestuur van Stichting Don’t give up selecteert en/of initieert projecten die beantwoorden aan de 
doelstelling van de Stichting. Tevens beoordeelt het bestuur ontvangen aanvragen voor (financiële) 
ondersteuning van projecten. De in aanmerking komende projecten worden beoordeeld aan de hand 
van de volgende criteria: 
- Het project dient het algemeen belang te dienen; 
- Het project dient een bijdrage te leveren aan de realisatie van de missie en de doelstelling van 

de stichting; 
- Het project dient concreet te zijn en onderbouwd te zijn met een realistische begroting, inclusief 

financiering; 
- Het bestuur dient vertrouwen te hebben in de realisatie van het project; 
- De initiatiefnemers van het project dienen van goede reputatie te zijn en het vertrouwen van 

het bestuur te genieten; 
- De financiële bijdrage van Stichting Don’t give up aan het project is in principe éénmalig. De 

Stichting is uiterst terughoudend met het toekennen van repeterende bijdragen;  
- Het Bestuur dient van de initiatiefnemer(s) voldoende informatie te ontvangen gedurende de 

uitvoering van het project om tussentijds en/of achteraf een gedegen evaluatie uit te voeren 
met betrekking tot de effectiviteit van de door Stichting Don’t give up geleverde bijdrage. 

 
Het bestuur komt ten minste tweemaal per jaar bijeen om mogelijke projecten te bespreken en te 
beoordelen. Bij de beoordeling en selectie van projecten kan het bestuur zich laten bijstaan door ter 
zake kundige derden. 
 
Werving van gelden 
Stichting Don’t give up doet niet aan actieve fondsenwerving. Eventuele schenkingen, legaten en/of 
erfenissen die de Stichting ten goede komen, kunnen ter discretie van het bestuur worden geaccepteerd 
of verworpen.  



 

4 
 

De besluitvorming hierover hangt onder meer samen met de eventuele voorwaarden die aan de 
schenking, het legaat of de erfenis is verbonden en de mate waarin het bestuur aan die voorwaarden 
kan en wenst te voldoen. 
 
Beheer van het vermogen 
Het vermogen van Stichting Don’t give up is ontstaan door een periodieke schenking van een donateur. 
Een deel van het vermogen is geïnvesteerd in een beleggingsvennootschap. Het resterende deel wordt 
belegd in effecten en liquiditeiten. Hierbij wordt een behoudend beleggingsbeleid gehanteerd, waarbij 
de normen en waarden van de Stichting op het gebied van duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De 
Stichting streeft ernaar de kosten van het beheer van het belegd vermogen niet meer te laten bedragen 
dan 1% van het belegd vermogen. 
 
Bestedingsbeleid 
Stichting Don’t give up houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Concreet betekent 
dit dat jaarlijks alle opbrengsten uit het vermogen die in het voorgaande kalenderjaar zijn genoten 
worden besteed aan geselecteerde projecten. Onder opbrengsten wordt in dit verband verstaan alle 
ontvangen dividenden uit de beleggingsvennootschap waarin wordt geïnvesteerd, alle rente- dividend- 
en andere inkomsten uit het belegd vermogen en alle koersresultaten van het belegd vermogen, onder 
aftrek van door de Stichting gemaakte kosten. Indien de opbrengsten in enig jaar negatief zijn, dan kan 
het bestuur besluiten geen uitkeringen te doen en pas weer uitkeringen toe te kennen zodra de 
negatieve opbrengsten zijn gecompenseerd door positieve opbrengsten (instandhouding van het 
stamkapitaal). Wanneer de Stichting voornemens is om een of meerdere projecten te ondersteunen met 
een totaalbedrag dat groter is dan de verwachte jaarlijkse opbrengsten, dan kunnen de opbrengsten uit 
het vermogen worden ‘opgespaard’ voor een periode van maximaal drie jaren. 
 
Het bestuur kan besluiten meer dan de jaarlijkse opbrengsten toe te kennen aan projecten en dus ‘in te 
teren’ op het stamkapitaal. 
 
 
4. Donaties 
 
In 2020 heeft Stichting Don’t give up in totaal 4 projecten ondersteund met een financiële bijdrage. Dit 
zijn Stichting FloJa Malawi; Smile Academy van Stichting Tan-Kids, Mensen Maken Amsterdam en 
Agrarisch Natuurfonds Fryslân. 
 
Stichting FloJa Malawi  
www.flojamalawi.nl      
 

Het onderwijssysteem in Malawi werkt anders dan in Nederland. Er is geen 
kleuterschool en kinderen gaan op zesjarige leeftijd direct naar een ‘primary school’. 
Om jonge kinderen te helpen beter voorbereid aan deze school te kunnen beginnen 
biedt Stichting FloJa kleuteronderwijs aan de allerjongsten. De FloJa kleuters die 
vervolgens naar de ‘primary school’ in het dorp gaan krijgen een schooluniform en 
komen nog twee jaar iedere middag terug voor bijscholing. In totaal betreft het 
ongeveer 85 kinderen. De lessen vinden plaats op het eigen terrein van FloJa en 
worden verzorgd door onderwijzers die in de omgeving wonen.  

 
FloJa gaat over onderwijs, welzijn en gezondheid. De kinderen kunnen onbezorgd spelen en krijgen 
medische zorg waar nodig. Op het terrein is een eigen waterbron met drinkwater. De kinderen en de 
medewerkers krijgen iedere dag twee maaltijden.  

http://www.flojamalawi.nl/


 

5 
 

Met het runnen van de kleuterschool als hoofddoel en tevens startpunt in de onderwijsketen, probeert 
FloJa stap voor stap zoveel mogelijk schakels te verbeteren. Ondertussen is men ook betrokken bij het 
onderwijs op de ’primary school’ in het dorp en wordt er regionaal op regelmatige basis advies 
uitgebracht aan de provincieraad. 
 
Samenwerking met de lokale bevolking is een belangrijk fundament. De 
kleuterschool wordt gerund door circa 23 betrokken en zorgvuldig 
geselecteerde lokale medewerkers. Door verantwoordelijkheden te 
delegeren en onderling te verdelen functioneren de medewerkers 
zelfstandig. Ze verdienen een eerlijk salaris en er wordt gezorgd voor 
aansluiting op de culturele gewoonten van de bevolking. Door deze 
kleinschalige aanpak ontstaan weer lokale initiatieven, die vervolgens 
de samenleving en economie in het Noorden van Malawi ten goede 
komen. 
 
Als gevolg van de Covid-19-pandemie waren de scholen in Malawi van maart tot september gesloten, 
zo ook Floja. Het schooljaar is daarom deels verschoven en door hard te werken konden er eind 2020 
alsnog 40 kinderen FloJa verlaten om naar de lagere school in het dorp te gaan.  
 
 
Smile Academy 
www.tan-kids.nl  
 
Stichting Tan-Kids helpt kansarme kinderen in Tanzania om zo gezond en 
gelukkig mogelijk op te kunnen groeien. Men werkt hierbij samen met lokale 
non-profit organisaties voor de opvang, zorg en scholing van kinderen en hun 
ouders. Tan-Kids staat voor een integrale aanpak die zicht richt op het kind en 
het gezin of andere helpers in hun leefomgeving. Hierbij staat het concept van 
‘family coaching’ centraal. Op verschillende deelgebieden worden ouders 
begeleid in het opbouwen van een stabiele leefomgeving voor hun gezin.  

 
Een van de projecten van Tan-Kids is ‘Smile Academy’. Dit is een Engelstalige kleuterschool in Zavara, 
een van de buitenwijken van Dar es Salaam. Oprichter en projectleider van Smile Academy is Bernhard 
Shigoli. Bernard komt uit Kenia en is zelf sponsorkind geweest. Het is zijn droom en doel dat alle kinderen 
in Zavara naar school gaan en om dit mogelijk te maken worden ouders actief betrokken in het project.  
 

Met steun van Stichting Don’t give up is er in 2020 een nieuwe 
lichting van ‘Smile Academy’ gestart met 20 kinderen geselecteerd 
uit 16 gezinnen. Veelal eenoudergezinnen. Alle ouders waren zonder 
baan en worden gestimuleerd worden om hun eigen ‘small business’ 
te starten. Terwijl de kinderen naar school gaan krijgen de ouders 
begeleiding op maat van ‘business coaches’ en ‘family coaches’.  
 

Door de Covid-19-pandemie ontstond er een probleem op het gebied van voeding, gezondheidszorg en 
vervoer. De scholen in Tanzania waren in 2020 ook een aantal maanden gesloten. Daarom is er door 
Tan-Kids een noodplan in werking gezet. Dit voorzag in eerste instantie in voorlichting over 
preventiemaatregelen aan de kinderen van ‘Smile academy’ en hun buurtgenoten. Daarnaast werden 
er ook emmers en zeep verstrekt en gedurende de periode dat de school dicht was werden er 
voedselpakketten bij de kinderen thuisbezorgd. Met enige vertraging konden ook de trainingen aan de 
ouders toch nog plaatsvinden. 
 
 

http://www.tan-kids.nl/
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Mensen Maken Amsterdam 
www.mensenmakenamsterdam.nl  
 
Mensen Maken Amsterdam is de overkoepelende stichting van 
buurtfondsen voor en door de verschillende buurten van Amsterdam. 
Deze buurtfondsen zetten zich in voor initiatieven die een bijdrage 
leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere 
buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het gebied 
van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, 
sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van 
bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van 
saamhorigheid in de buurt. 
 

Ieder buurtfonds bestaat uit een buurtcomité van ongeveer 10 
buurtbewoners en een lokale coördinator. Op dit moment zijn er in totaal 
ongeveer 75 buurtbewoners actief als buurtcomitélid voor hun buurtfonds. 
De buurtcomitéleden komen uit verschillende wijken, zijn van 
verschillende leeftijden en hebben verschillende expertises. Samen 
beslissen zij iedere maand welke aanvragen voor initiatieven vanuit hun 
buurt zij ondersteunen. Kenmerkend is dat de fondsen laagdrempelig zijn 
en buurtcomités snel kunnen schakelen.  

 
Stichting Don’t give up heeft via een algemene donatie aan Mensen Maken Amsterdam een evenredige 
bijdrage geleverd aan de verschillende buurtfondsen, om op deze wijze diverse projecten in de stad te 
ondersteunen.  
 
 
Agrarisch Natuurfonds Fryslân 
https://agrarischnatuurfondsfryslan.nl   
 

De Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân is opgericht eind 2017 en is 
geïnitieerd door de Bond Friese VogelWachten. De Stichting heeft onder meer 
als doelstellingen: het verbeteren van de weidevogelstand in Friesland; het 
behoudt van cultuurhistorisch grasland; het verbeteren van de 
weidevogelbiotoop en het ondersteunen van agrarisch natuurbeheer. 

 
Een van de middelen om haar doelstellingen te verwezenlijken is het verwerven van landbouwgrond. 
De eerste grote publieksactie van Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân was een groot succes. In 
totaal werd er 32.000 m2 aan weidegrond van Boer Murk 
Nijdam uit Wommels geadopteerd. Hij is zelfstandig 
veehouder met een groot hart voor de weidevogels. Naast 
het houden van ongeveer 30 melkkoeien, heeft Murk een 
waar weidevogeleldorado gecreëerd. Om dit bijzondere 
vogelgebied te behouden in de toekomst, wil men het 
eigendom van de agrarische grond op termijn 
onderbrengen bij Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Hierbij 
blijft het beheer in handen van Murk Nijdam. 
 
  

http://www.mensenmakenamsterdam.nl/
https://agrarischnatuurfondsfryslan.nl/
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Eerdere projecten  
 
Stichting Fursa 
www.fursa.nl 
 

Stichting Fursa wil dat kinderen in Kenia kans krijgen op een betere 
toekomst door zich te ontwikkelen door middel van sport, in het 
bijzonder karate, en onderwijs. Door middel van karate leer je 
discipline, vertrouwen en leiderschap maar ook tolerantie, respect 
en samenwerking.  
 
Fursa richt zich op kinderen in de stad Thika. Deze plaats ligt 35 
kilometer zuidwestelijk van Nairobi. Kinderen in de leeftijd van 6 

tot 17 jaar mogen deelnemen aan de karatetrainingen zonder discriminatie wat betreft geslacht, religie, 
ras of culturele achtergrond. Daarnaast ondersteunt Fursa een beperkt aantal kinderen om onderwijs te 
volgen. 
 
Met hulp van Stichting Don’t give up worden er op het dak van de Fursa-dojo zonnepanelen en een 
bijbehorend elektriciteitssysteem geïnstalleerd. Hierdoor dalen de elektriciteitskosten. Dit is uiteindelijk 
door lokale mensen, in plaats van de vrijwilligers uit Nederland, geplaatst en geïnstalleerd in het tweede 
kwartaal van 2021.  
 
 
Beleggingsbeleid 
Naast donaties aan bovengenoemde projecten wil Stichting Don’t give up ook in het beleggingsbeleid 
handelen vanuit haar initiële doelstellingen. Daarom kiezen wij voor verantwoorde beleggingsfondsen 
en investeringsproducten die een positieve impact hebben op mens en maatschappij.  
 
 
5. Financieel overzicht 
 

BATEN & LASTEN 2019 2020 
 in EUR in EUR 

Baten   
Ontvangen dividenden en rentes 11.845 12.339 
 
Totaal Baten 

---------- 
11.845 

---------- 
12.339 

   
Lasten projecten   
Donaties 15.500 14.750 
   
Lasten beheer   
Bestuur  764 213 
Bankkosten 232 651 
Overige - 34 
Nog te betalen kosten 59 119 
 
Totaal Lasten 

---------- 
16.554 

---------- 
15.766 

   
 
Saldo Baten & Lasten 

====== 
-4.709 

====== 
-3.427 

 

http://www.fursa.nl/
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Voorgenomen bestedingen 
Voorgenomen bestedingen voor het boekjaar 2021 zijn vastgesteld op een bedrag tussen EUR 15.000,- 
en EUR 20.000,-.  
 
Als gevolg van negatieve rentes zijn in 2020 de bankkosten toegenomen. Vooralsnog heeft het bestuur 
ervoor gekozen dit geen invloed te laten hebben op de voorgenomen bestedingen. 
 
6. Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting Don’t give up bestaat uit de volgende bestuursleden: 
 
Voorzitter 
F.G.N.M. Al 
Datum in functie: 04-11-2016 
 
Penningmeester 
J. de Winter 
Datum in functie: 04-11-2016 
 
Secretaris 
J.M. Zuurbier  
Datum in functie: 04-11-2016 
 
Algemeen bestuurslid 
S.A.C. Admiraal 
Datum in functie: 04-11-2016 
 
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in 
het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig.  
 
Stichting Don’t give up heeft geen medewerkers in dienst. 

 
 
 

* * * 


