
Jaarverslag 2017 

Stichting POEM richt zich sedert 2012 op een beperkt aantal goede doelen in Nederland 

en met name in Afrika daar waar lokale Alphense en Nederlandse organisaties een 

verschil proberen te maken. Kinderen ondersteunen is vaak de verbindende factor. 

Kenmerken Stichting POEM: 

Opgericht in 2012, RSIN # 852178001 

Contactgegevens via email: info@koperenketel.nl 

Het bestuur wordt gevormd door Monique Chaudron – Dullaart en Peter Chaudron. Zij 

krijgen geen vergoeding voor hun werk. 

 

Primair is het startkapitaal van de Stichting een gift over 5 jaar 2012 – 2016 van € 20,000 

per jaar van de familie Chaudron. Dit kapitaal renderend te krijgen was de originele 

gedachte maar door de lage rentestanden enerzijds en risicomijdend investeringsgedrag 

anderzijds maakt dit onmogelijk op dit moment. In 2017 hebben wij nog een eenmalige 

gift van € 30,000 gedaan om het kapitaal een beetje te stutten. Het lage rendement is geen 

reden om dan geen giften te geven vinden wij. Er is geen actief beleid om extern fondsen 

te werven.  

Significante giften in 2017 

In 2016 liep onze toegezegde 3 jaren support aan de Stichting Circle 4 Life van de 

Alphense Ellen van Gemert af. Wij hebben besloten voor de periode 2017-2019 wederom 

een bedrag van € 2,750 per jaar ter beschikking te stellen. Het doel van haar Stichting: 

“Het verlenen van steun aan kansarme en behoeftige kinderen en hun gezinnen in Afrika 

om hen zo een basis te bieden voor een toekomst met perspectief” 

Zij doen dat op een betrokken manier die ons zeer aanspreekt. Monique was in 2015 op 

hun open dag en hoorde van een kind dat dezelfde handicap heeft als onze as schoonzoon; 

geboren zonder bovenbeen en onderbeen zonder knie aan de heup vast. Opvallend hoe 

dichtbij zoiets kan komen. Los van de stichting kon Monique wat extra’s voor hem doen. 

Zie hun website op http://www.circle4life.nl/ Zij brengen met regelmaat een nieuwsbrief 

uit waarin de directe hulp die zij bieden beeldend verteld wordt.  

Begin 2016 werden wij benaderd door de Stichting Toe to Heart. (www.toetoheart.org)  
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De ontstaansgeschiedenis van Toe to Heart is éigenlijk een liefdesgeschiedenis. Thomas 

van Berckel besluit in 2003, na vrijwilligerswerk in Gouda en in Afrika, naar Bangalore 

in India af te reizen met het idee zijn krachten ook daarin te zetten voor de medemens. 

Als Thomas zijn teennagel breekt op MG Road, 

wordt deze verzorgd door de verpleegkundige 

Lalitha. Zij verzorgt niet alleen zijn teen maar raakt 

ook zijn hart. De twee besluiten te trouwen en 

Thomas gaat in India wonen. Dochter Eva wordt 

geboren. 

Via zijn schoonzus komt Thomas in aanraking met 

de St Pauls school. Deze school heeft veelal 

leerlingen uit de lagere middenklasse, maar er 

zitten ook kinderen van armere ouders die graag 

een betere toekomst voor hun getalenteerde 

kinderen willen. Het onderwijs op de gratis 

overheidsscholen in India is namelijk bedroevend slecht. 

De ouders van een aantal kinderen waren echter om 

verschillende redenen niet in staat de schoolkosten van hun 

kinderen te voldoen. Kinderen mogen in dat geval wel 

aanwezig zijn op school, maar krijgen geen uniform en mogen 

ook geen examens doen. Dat betekent dat deze kinderen ook 

niet over kunnen gaan naar een hoger leerjaar, geen diploma 

kunnen halen en dat hun toekomst zeer onzeker is. Thomas en 

Lalitha hebben zich het lot van deze kinderen aangetrokken. 

Na de startfase, waarin vooral naschoolse opvang werd 

geboden, is Toe to Heart in 2004 verder gegaan met een vaste groep kinderen uit een 

achterstandswijk in Bangalore. Voor deze kinderen staan zij garant voor het schoolgeld 

en de bijkomende kosten zoals uniformen en boeken. Daarnaast bieden Thomas en 

Lalitha deze kinderen de gelegenheid een ‘extended family’ met elkaar te vormen. Daarin 

wordt samen gelachen, gespeeld, huiswerk gemaakt én intensief contact gelegd met 

lotgenoten. Ze inspireren en helpen elkaar. In samenspraak met hen hebben wij besloten 

de opleiding van Sandhya in ieder geval de eerste drie jaar voor onze rekening te nemen. 

Dit betreft dan de 4th tot 6th grade. Het vervolg hierop is 7th-10th grade waarna de 

kinderen met hun ‘middelbase school’ klaar zijn waarna een eventuele vervolgopleiding 

plaats kan vinden.  



Door deze bijdrage kan zij niet alleen naar school is valt zij ook binnen het sociale vangnet 

dat Toe to heart biedt.  

In 2017 hebben wij ook een eenmalige gift aan giro 555 voor Afrika ad € 500 gedaan 

naast andere incidentele giften. Maar sommige doelen steunen wij al heel lang. Een van 

de meest dierbare andere onder deze is Somawathi Home van Marja van Leeuwen in Sri 

Lanka. Na de Tsunami in december 2004 heeft zij een opvanghuis daar opgericht wat ons 

vanaf het begin erg aansprak en wat wij vanaf het begin hebben ondersteund. Na ons 

bezoek aan het huis in 2010 is dit gevoel alleen maar sterker geworden. Deze gift ad € 

500 in reeds in 2015 doorgezet via POEM. 

Bekijk hun goede werk op http://www.weeshuissrilanka.nl/ 

Verwachtingen voor 2018 

Door de lage rentestand anno deze dagen komt van het oorspronkelijke idee om kapitaal 

op te bouwen en de giften van de rente te doen vooralsnog weinig terecht. Maar geld 

oppotten is ook niet ons idee dus verwachten wij de sedert 2013 gevolgde gedragslijn te 

blijven volgen. Dus heeft u een mooi doel; laat het ons weten! 

  

http://www.weeshuissrilanka.nl/


Jaarrekening 2017 

 

Vermogen begin van het jaar 64.895,35             

Bij:

Incidentele gift Fam Chaudron 30.000,00             

Diverse giften 25,00                    

Rente 95,37                    

Totaal bij: 30.120,37             

Beschikbaar 95.015,72             

Giften

Cicle for Life 2.750,00               

Stichting toe to Heart 900,00                  

St Weeshuis Sri Lanka 500,00                  

Zonnebloem 500,00                  

Giro 555 voor Afrika 500,00                  

Hersenstichting Nederland 500,00                  

Stichting Kika 250,00                  

Stichting Kakelbont 250,00                  

Stichting vrienden Hospice Alphen 250,00                  

Leger des Heils 200,00                  

Stichting Vrienden Bonifaciuskerk 200,00                  

Amdam Cityswimm Marjatta/Yorick/Wil 150,00                  

Artsen Zonder Grenzen 100,00                  

War Child 100,00                  

Hervormde Kerk 100,00                  

KNRM 100,00                  

Liliane Fonds 100,00                  

Stichting SLIMM 100,00                  

Rode Kruis 100,00                  

Stichting Dierenlot 55,00                    

Stichting Handicart Golf 50,00                    

Unicef 20,00                    -7.775,00              

Bankkosten -83,35                   

Kosten website ed -302,50                 

-                        

Banksaldo eind van het jaar 86.854,87             


