
Jaarverslag 2020 

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 risico mijdend 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 2020 

In het Coronajaar 2020 liep het meeste toch gewoon door. Doordat Peter een andere 

bestemming voor zijn vacatievergoeding Rabobank koos had de stichting los van een paar 

euro rente geen inkomsten.  

2019 is het eerste jaar van de tweede reeks toegezegde support aan de Stichting Circle 4 

Life van de Alphense Ellen van Gemert af. Wij hadden besloten voor de periode 2020-

2022 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. In 2020 had deze stichting 

het ook moeilijk omdat door Corona geen sponsoracties doorgang konden vinden. De 

normale inkomsten van rond de € 35K daalde tot ongeveer € 22K dus onze sponsoring 

blijft heel belangrijk voor hen. Door de sterke daling hebben zij een deel van de reserves 

moeten gebruiken want de diverse projecten zijn vooral gericht op school- en medische 
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kosten die gewoon doorgaan . Daarnaast waren voedselsupport en renovatie enkele 

huizen de hoofdmoot in 2020. 

Dat is hulp bieden! 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)  

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 daar in 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 
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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.  

In april 2019 ontvingen wij het bericht dat de 

Stichting een lokale sponsor had gevonden 

waarmee de kosten voor het schooljaar 2019/2020 

volledig gedekt waren. Wij hebben desalniettemin 

besloten de bijdrage voor dat jaar ad € 900 te voldoen zodat de stichting wat vet op de 

botten kon creëren.  

In april 2020 ontvingen wij het bericht dat deze lokale sponsor voor alle ondersteunde 

kinderen fondsen had vrijgemaakt tot het einde van hun school carrière waarmee dit 

project wordt afgesloten. Sandhya doet het ondertussen als een van de beste van haar klas 

uitstekend op school; wij zullen haar blijven volgen! 

Verder hebben wij de ‘standaard’ support voor 2020 gecontinueerd met enkele 

wijzigingen. Het weeshuis in Sri Lanka, opgericht na de Tsunami door Marja van 

Leeuwen zit ondertussen dermate met reserves dat wij besloten hebben de jaarlijkse gift 

naar € 250 te halveren. Speciale giften dit jaar waren er voor de LINDA Foundation ( € 

1,000), War Child (€ 650) en Stichting Het Vergeten Kind (€ 450). 

Verwachtingen voor 2021 

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! 

  



Jaarrekening 2020 

 

Geld Aantal

Inkomsten

Schenking Familie Chaudron

Overige giften

Vacatiegeld Rabobank Peter

Verjaardagsgeld ed

Rente 7,52

Totaal inkomsten 7,52           

Giften:

Leger des Heils 200,00       1             

Artsen Zonder Grenzen 400,00       4             

Stichting Kika 250,00       1             

St Weeshuis Sri Lanka 250,00       1             

Zonnebloem 250,10       

War Child 650,00       3             

Hervormde Kerk 120,00       2             

Parochie Heilige Thomas 100,00       1             

Stichting Vrienden Bonifaciuskerk 200,00       1             

Cicle for Life 2.750,00    1             

Stichting Handicart Golf 50,00         1             

Linda Foundation 1.000,00    1             

Stichting vrienden Hospice Alphen 250,00       1             

Stichting toe to Heart

Rode Kruis 100,00       1             

Hersenstichting Nederland 250,00       1             

Voedselbank 100,00       1             

Vrienden olifant 100,00       1             

Stichting Vergeten Kind 450,00       1             

Hart in Kenia 100,00       1             

Totaal Giften 7.570,10    20           

Kosten:

Bankkosten 83,38         

Kosten Website 362,84       

Oprichtingskosten

Totale kosten 446,22       

Jaarmutatie -8.008,80   

Saldo begin van het jaar 73.598,59  

Saldo eind van het jaar 65.589,79  

2020



Naast het banksaldo zit er geen andere bezittingen of schulden binnen de stichting. Het 

saldo van € 65,589.79 is dan ook volledig en vrijelijk beschikbaar voor toekomstige 

giften.  


