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Voorwoord
Hoewel de bewoners van Castricum en omgeving in 2019 onbeperkt gul zijn gebleven in hun
schenkingen aan Muttathara hebben wij voor het eerst sinds jaren te maken gekregen met een
daling van onze omzet. Wij kunnen alleen maar hopen dat dit incidenteel was en wij in 2020 weer
kunnen stijgen qua omzet.
Het is vaak een drukte van belang bij de inbreng, de plek waar mensen hun goederen komen
brengen. Ook wordt er druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid de auto langs te laten komen om
de spullen op te laten halen. We bedanken alle gulle gevers; zij maken het werk van Muttathara
mogelijk.
Muttathara draait volledig op vrijwilligers. Dat maakt het mogelijk om het grootste deel van de
omzet te schenken aan goede doelen in ontwikkelingslanden. Muttathara is van oudsher gericht op
het steunen van goede doelen in India. Daar zijn we nog steeds actief, maar toenemend steunen we
ook goede doelen in andere landen, inmiddels zijn dat er 16.
We vinden het belangrijk om mensen of organisaties uit de omgeving van Castricum die optreden als
sponsor van goede doelen in ontwikkelingslanden te steunen. Afgelopen jaar hebben we
bijvoorbeeld een project gesteund in Gambia, dit in samenwerking met het Jac. P. Thijsse College.
De toenemende populariteit van kringloop en circulaire economie heeft onder andere tot gevolg dat
er veel spullen naar onze inbreng worden gebracht. Daar zijn we blij mee. Maar we hebben niet altijd
de ruimte om al deze goederen ook goed te sorteren. Daarom zijn we het afgelopen jaar in gesprek
geweest over het aankopen van een ander pand en hebben we de mogelijkheden van uitbreiding van
het huidige pand onderzocht. Dit alles in goed overleg met onze vrijwilligers.
Ook hebben we overleg gehad met de gemeente over de bijdrage van Muttathara aan en de rol van
Muttathara in het gemeentelijk afvalbeleid. Dit vanwege het feit dat er vanuit de landelijke overheid
de opdracht aan de gemeenten is gegeven dat er in 2025 nog maar 30 kilo restafval per inwoner mag
worden overgehouden.
Aan het eind van het jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze oud-voorzitter Hans
Rook. Hij was nog tot kort voor zijn overlijden actief als vrijwilliger bij Muttathara. Wij danken hem
voor al het goede werk dat hij in zijn 8 jaar als voorzitter en vervolgens vele jaren als vrijwilliger voor
Muttathara heeft verzet.
Ook heeft Elly Oude Elferink eerder dan verwacht de voorzittershamer overgedragen. Zij zag i.v.m.
haar eigen werkzaamheden helaas geen mogelijkheid meer om dit te combineren met haar
werkzaamheden bij Muttathara.
Mede namens mijn overige bestuursleden willen wij graag iedereen bedanken voor hun bijdrage aan
het succes van Castricum helpt Muttathara in 2019!
Elly Oude Elferink, voorzitter tot 17 december 2019
Tim de Heer, voorzitter vanaf 17 december 2019
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Bestuursverslag
In het verslagjaar 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden :
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid publiciteit
Bestuurslid technische zaken

Elly Oude Elferink
Betty Dijkstra
Wim Noom
Hein Hilhorst
Petra Visser
Herman Bouwens

Het bestuur heeft in het jaar 2019 negen maal vergaderd.
- Elly Oude Elferink is voorzitter en onderhoudt contacten met de gemeente Castricum.
- Betty Dijkstra is waarnemend voorzitter en zit namens de winkel in het bestuur.
- Wim Noom beheert het secretariaat en heeft namens Muttathara zitting in het Comité
Vrijwilligerswerk Castricum.
- Hein Hilhorst is penningmeester en is tevens lid van de projectgroep.
- Petra Visser beheert de portefeuille publiciteit.
- Herman Bouwens beheert als bestuurslid de portefeuille technische zaken.
De bestuursleden Betty Dijkstra en Herman Bouwens regelen de lopende zaken in de winkel.
De winkelleiders Joop Gooijer en Frits Schreuder ondersteunen hen bij die taak.
In mei maakte onze voorzitter bekend dat ze vanwege haar eigen drukke werkzaamheden aan het
eind van het jaar haar bestuurstermijn niet zal verlengen. Na een oproep in de Castricumse
weekbladen volgden gesprekken met vier kandidaten. De heer Tim de Heer is op 17 december 2019
voorzitter geworden van de Stichting Castricum helpt Muttathara.
De bestuursleden Betty Dijkstra, Petra Visser en Herman Bouwens hebben zich herkiesbaar gesteld
voor hun tweede termijn en zijn herbenoemd.
Het rooster van aftreden van het bestuur per januari 2020:
Jaar
2020
2013
2014
2015
2015
2015

Naam
Tim de Heer
Wim Noom
Hein Hilhorst
Betty Dijkstra
Petra Visser
Herman Bouwens

Namens
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Winkel
Publiciteit
Technische Zaken

Herkiesbaar
2024
------

Aftredend
2028
2020
2022
2023
2023
2023

Op 24 april 2019 heeft het bestuur het jaarverslag over 2018 aan de medewerkers gepresenteerd. Op
deze avond in De Kern hebben de heren Hein van der Kolk en Evert Hofland verslag gedaan van hun
bezoek aan een groot aantal projecten in India.
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Medewerkers van Muttathara
Eind december 2019 waren 90 vrijwilligers bij Muttathara werkzaam. Ze werken in en rondom de
winkel, zijn chauffeur, lid van de projectgroep of lid van het bestuur.
In 2019 hebben 9 medewerkers zich aangesloten bij onze kringloopwinkel, 15 medewerkers zijn
gestopt en één persoon is overleden.
In de winkel zijn verschillende groepen medewerkers actief. Ieder “rayon” wordt aangestuurd door
een coördinator. Deze zorgt ervoor dat het goed verloopt op de afdeling, dat afspraken worden
nagekomen en dat medewerkers zich daaraan houden. Zij onderhouden ook de contacten met de
winkelleiding.
De eerste maandag van de maand is de dag dat er extra wordt gewerkt in de winkel. Het extra
werken op woensdag was geen succes en is gestopt.
Het jaarlijkse dank-je-wel diner was dit jaar bij het Ruiterhuys in Bakkum. In november konden onze
vrijwilligers zich weer inschrijven voor een van de waarderingsactiviteiten van de gemeente
Castricum.
In december waardeerden we onze mensen met een kerstgratificatie en op 17 december sloten we
het jaar feestelijk af op onze eindejaarsbijeenkomst.
Het winkelpand
Onze kringloopwinkel heeft nog steeds te maken
met een te krappe inbreng. Verschillende mensen
hebben zich het afgelopen jaar gebogen over de
indeling van de inbreng. Door een betere opstelling
van de tafels en de containers proberen we de
organisatie van het halen en brengen van spullen te
verbeteren.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar informatie ingewonnen over het huren of kopen van panden in
de omgeving van ons huidige winkelpand. Dit blijft onze aandacht houden.
Achter de kassa is een display geplaatst, waarop we wachtende mensen bij de kassa kunnen
informeren over projecten die door Muttathara worden ondersteund. Ook kunnen de mensen kennis
nemen van andere informatie over onze winkel.
En verder in 2019…
In april hebben twee groepen van het Clusius College in het kader van een project over kringloop
onze winkel bezocht.
Drie leerlingen van het Jac. P. Thijsse College hebben op 4 juni een presentatie gehouden over
vrouwenbesnijdenis in Gambia. Muttathara heeft dat onderzoek financieel ondersteund.
Op 25 mei heeft de VVD-fractie van de gemeente Castricum onze winkel bezocht, op 16 november
verwelkomden we de Vrije Lijst.
Op 14 december 2019 heeft Muttathara deelgenomen aan de kerstmarkt bij Kapitein Rommel.
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Reisverslag Indiareis 2019
Hein van der Kolk en Evert
Hofland hebben van 19
januari 2019 tot en met 31
januari 2019 dertien
NGO’s (nietgouvernementele
organisaties) in India
bezocht die voor 50
projecten donaties hadden
ontvangen via de
projectgroep van
Muttathara. Hein van der
Kolk is momenteel
voorzitter van de
projectgroep; Evert is in
het verleden voorzitter
geweest.
Tijdens het verblijf in India (Tamil Nadu en Andra Pradesh)werd in hotels en bij mensen thuis
overnacht. Onze contactpersoon Stanley Chittoor van de stichting SURESH regelde de contacten en
het vervoer ter plaatse. Van tevoren hadden de organisaties die donaties hadden ontvangen
vragenlijsten toegestuurd gekregen, zodat administraties konden worden gecontroleerd.
De thema ‘s van de bezochte projecten:
- Werkgelegenheid: projecten rondom het houden van koeien, geiten, schapen,
telen van groenten en het verkopen daarvan.
- Gezondheidszorg: steun aan een lepradorp
zorg voor verstandelijke gehandicapten
maken van prothesen voor leprozen en verkeersslachtoffers
- Onderwijs:
onderwijs aan meisjes en vrouwen
kleding en naaiateliers
computertrainingen
- Watervoorziening: aanleg watervoorziening en pompen
De financiering gebeurt vooral met het beschikbaar stellen van microkredieten (Revolving Funds).
Conclusies na het controleren van de boeken en de bezoeken
Bij de meeste ondersteunde projecten is het geld goed besteed. Van de 13 bezochte organisaties was
bij twee de administratie niet in orde. Een van deze organisaties heeft de bijdrage grotendeels
teruggestort en met de ander is de samenwerking gestopt. Met de goedgekeurde 11 projecten gaat
de ondersteuning vanuit Muttathara door. De financiering via microkredieten werkt goed. De
bezochte organisaties en mensen hadden een open houding. Hein en Evert werden plezierig en met
open armen ontvangen.
Het bestuur bedankt de heren voor hun geweldige inzet bij het voorbereiden van deze Indiareis, het
uitvoeren daarvan en de uitgebreide presentatie van hun bevindingen.
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Muttathara

Exploitatierekening

Baten
Winkelomzet
Giften
Rente
Subsidie oud papier
Opbrengst veiling
Incidenteel
Opbrengst autoreclame
Bijzondere baten

2019

2018

2017

320.356
1.792
147
3.631
115
1.348
454
34.400

341.436
1.537
482
3.826
113
1.240
661
931

334.129
2.077
1.670
4.097
169
999
868
0

362.243
Lasten
Gas, Water, Elektra
Telefoon, Fax, Internet
Zakelijke lasten
G.P. Groot
Verzekeringen
Dotatie groot onderhoud
Afschrijving Auto
India reis 2018
India reis 2019
Afschrijving Inventaris& Inr.
Onderhoud Gebouw
Schoonmaakkosten
Huishouding
Reiskosten en andere vergoedingen
Vrijwilligers
Autokosten
Advertentiekosten
Kantoorartikelen
Administratie/Jaarverslag
Bankkosten
Overige Algemene Kosten
Contributies
Dotatie projectvoorzieningen
Pinautomaatkosten
Overige Verk. Kosten Kassa's

Totale Baten
Totale Lasten
Exploitatiesaldo voor Projectuitgaven
Projectuitgaven
Exploitatiesaldo na Projectuitgaven

7.943
693
1.004
2.030
2.940
10.200
0
0
2.538
0
4.996
4.883
8.362
3.576
7.542
3.833
716
547
640
3.077
2.158
0
46.000
1.339
230

+

Mutatie WOZ waardering pand
Mutatie Eigen Vermogen (EV)

+

350.226
5.439
1.140
1.004
1.582
2.625
10.200
1.087
0
1.640
2.455
2.037
3.931
7.721
2.925
7.692
3.160
1.401
347
658
3.200
3.022
170
0
1.315
110

344.009
5.349
1.025
1.363
890
2.593
10.200
4.350
1.307
0
3.273
5.523
3.688
7.368
3.232
7.208
2.639
1.577
387
558
2.697
1.564
206
0
1.296
159

115.247

64.861

68.452

362.243
115.247
246.996
236.713
10.283

-/-

350.226
64.861
285.365
407.792
122.427

-/-

344.009
68.452
275.557
282.427
6.870

0

+

7.000

-/-

76.995

10.283

-/-

115.427

-/-

83.865
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Muttathara Balans per 31-12-2019

Vaste Activa
Bedrijfsgebouw
Verbouwing
Bedrijfsauto
Inventaris

2019

2018

2017

134.000
0
1
1

134.000
0
1
1

127.000
0
1.088
2.456

134.002
Vlottende Activa
Voorraden
Ov.Vorderingen

p.m.

134.002

p.m.
0

130.544

p.m.
2.800

0

2.800

Liquide Middelen
RABO Rek. Courant
RABO Spaarrek.
ING Zakelijke Rek.
ING Spaarrekening
A.S.N. Bank

103.137
99.009
733
80.046
150.093

Totaal Activa

46.397
90.000
698
80.000
150.000

39.913
125.515
2.904
100.720
204.159

433.018

367.095

473.211

567.020

501.097

606.555

Passiva
Eigen Vermogen
Voorziening Projecten
Voorz. Gr. Onderhoud
Korte Schulden (BTW)
Te Betalen Posten
Totaal Passiva

455.963
46.000
51.000
14.057

445.680
0
40.800
14.617
0
567.020

561.107
0
30.600
14.848
0
__________
501.097

606.555
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Toelichting op Balans en Exploitatierekening 2019
Grondslagen voor de waardering en resultatenbepaling
Waardering
Vanaf het financiële boekjaar 2015 wordt het principe gevolgd dat de boekwaarde van het pand, incl.
eventuele verbouwingen, elk jaar aan moet sluiten bij de meest recente WOZ-waarde. Dit om de
balans een getrouwer beeld te laten geven van de financiële situatie van de Stichting.
In plaats van af te schrijven op het gebouw en de verbouwing wordt (ook vanaf 2015) jaarlijks een
vast bedrag gelijk aan € 10.200,- (= 5% van de 2015 WOZ-waarde) aan de ‘Voorziening Groot
Onderhoud’ toegevoegd.
Het gebouw is aangeschaft in 1993 voor € 253.924,- en is thans verzekerd voor de huidige
herbouwwaarde van € 505.000,-.
De bedrijfsauto (Mercedes Sprinter; kenteken VG527B), die nu wordt gebruikt om winkelgoederen te
halen en af te leveren, is in april 2014 voor € 17.400,- aangeschaft. De auto is van bouwjaar 10/2009
en werd vanaf april 2014 in 4 jaar in gelijke maandelijkse termijnen tot € 1,- afgeschreven.
De balanspost ’Inventaris/Inrichting’ heeft betrekking op de aanschaf van het zonweringssysteem in
de lichtstraten in het dak en van de warmteprotectiestroken bij de deuren van de inbreng
(oorspronkelijk totaal € 9.820,-) minus de afschrijving daarop. Vanaf oktober 2015 werden deze
investeringen in 36 gelijke maandelijkse bedragen tot € 1,- afgeschreven.
Kleinere inventarisuitgaven en onderhoudswerkzaamheden worden volgens een bestendige
gedragslijn in het boekjaar volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht.
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Toelichting op de balans
Op 31 december 2017 bedroeg de gereduceerde WOZ-waarde van het pand € 127.000,(waardepeildatum 1 januari 2017). Vanaf die datum worden de mutaties in deze waarde in een
aparte regel (‘Mutatie WOZ-waardering pand’) bij de berekening van de wijziging van het ‘Eigen
Vermogen’ vermeld. Deze berekening is te vinden onderaan de pagina waarop de Exploitatierekening
wordt gerapporteerd. Per ultimo 2018 bedroeg de WOZ-waarde van onze winkel € 134.000,(waardepeildatum 1 januari 2018), maar de WOZ-beschikking over 2019 (waardepeildatum 1 januari
2019) heeft vertraging opgelopen. Naar verluidt is de waardering van ons pand voor de WOZ in de
afgelopen jaren niet geheel correct verlopen en er zal daarom een geheel nieuwe taxatie worden
gedaan door de taxateurs, die door de Gemeente/Cocensus zijn ingeschakeld. Deze nieuwe taxatie is
echter niet voor juni 2020 te verwachten. Besloten is daarom de balanswaardering van ons
winkelpand ultimo 2019 ongewijzigd te laten t.o.v. ultimo 2018 met als consequentie dat de ‘Mutatie
WOZ waardering pand’ per ultimo 2019 uitkomt op 0 (nul). Op basis van de nieuwe gemeentelijk
waardering van het winkelpand zal de balanswaardering van ons onroerend goed per ultimo 2020 (zo
nodig) worden aangepast.
Het Eigen Vermogen van de Stichting wordt als volgt berekend:
Het Eigen Vermogen bedroeg per 31 december 2018 in totaal € 445.680,-. Per ultimo 2019 moet
daaraan worden toegevoegd het positieve exploitatiesaldo (na projectuitgaven) ad € 10.283,- en de
mutatie in de WOZ-waarde van € 0,-. De boekwaarde Eigen Vermogen per ultimo 2019 komt dan uit
op € 455.963,-. Er zijn geen langlopende schulden.
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Toelichting op de exploitatierekening
Ontvangsten en betalingen worden geboekt op de datum van het bankafschrift.
Baten
De jaaromzet 2019 ad € 320.356,- is ten opzichte van 2018 met € 21.080,- gedaald (= minus 6,2%);
waarbij aangetekend moet worden dat de winkel in 2019 één dag minder voor onze klanten open is
geweest dan het jaar daarvoor. De gemiddelde winkeldagopbrengst in 2019 bedroeg € 2.094,- tegen
€ 2.206,- in 2018 (= minus 5,1%).
De overige inkomstenposten (met uitzondering van de post ‘Bijzondere baten’) zijn in 2019 ongeveer
gelijk gebleven ten opzichte van 2018.
Onder deze ‘Bijzondere baten’ zijn twee ontvangen terugbetalingen van door ons verstrekte donaties
verwerkt. Eén terugbetaling van € 25.000,- werd gedaan nadat de begunstigde (een Nederlandse
NGO) ons had laten weten dat door veranderde omstandigheden een waterproject in India, dat zij
wilden gaan uitvoeren, geen doorgang kon vinden. Inmiddels is een nieuw waterproject door deze
NGO voorgesteld en de Projectgroep heeft hiervoor een donatie ad € 25.000,- goedgekeurd.
Uitbetaling van dit bedrag zal naar verwachting begin 2020 plaatsvinden. Een tweede terugbetaling
(€ 9.400,-) werd ontvangen van een Indiase partij, die begin 2019 bij het bezoek van de Muttathara
delegatie aan het (ziekenhuis)project, onvoldoende duidelijk wist te maken dat het geld juist en
conform het projectvoorstel was besteed. Daarop hebben wij de terugbetaling van onze donatie
geëist en (tot onze aangename verrassing) hebben wij het overgrote deel van onze oorspronkelijke
donatie van € 10.000,- terug ontvangen.
De teruggave energiebelasting is vermeld onder ‘Incidenteel’.
Lasten
Er zijn bij de stichting geen werknemers in dienst. De bedrijfsvoering wordt door ongeveer 90
vrijwilligers uitgevoerd.
In de kosten voor ‘Gas en Elektra’ in 2019 is een bedrag van € 1.048,- meegenomen voor kosten gas
en elektra die volgens definitieve afrekening over het jaar 2018 (ontvangen begin 2019) in dat jaar te
weinig in rekening waren gebracht.
De kosten voor ‘Telefoon/internet’ zijn iets lager door een aangepast combinatie-abonnement.
De kosten ‘Afvalverwerking’ (G.P. Groot) laat de laatste jaren een scherp stijgende lijn zien.
Voor de auto is de verzekeringsdekking ‘WA Beperkt Casco’.
De forse stijging in de kosten voor ‘Onderhoud gebouw’ wordt veroorzaakt door gemaakte kosten
voor onderhoud/vernieuwing brandbeveiliging, reparatie lekkage van het dak en het weghalen van
het ijzeren hekwerk bij de afvalpers.
Onder de post ‘Vrijwilligers’ zijn meegenomen het jaardiner voor vrijwilligers en hun partners bij Het
Ruiterhuijs en de eindejaarsuitkering.
De ‘Dotatie projectvoorzieningen’ ad € 46.000,- betreft naast de toezegging van € 25.000,- voor het
eerdergenoemde nieuwe Indiase waterproject ook bedragen voor een drietal eind 2019
goedgekeurde projecten, die pas in januari 2020 zijn uitgekeerd.
Ten opzichte van 2018 zijn de projectuitgaven in 2019 op een aanzienlijk lager niveau uitgekomen.
Enerzijds is dat te verklaren uit het feit dat we in 2018 ruimhartig (ingegeven door de
liquiditeitspositie en het 35-jarig jubileum van de Stichting) hebben gedoneerd, terwijl we in 2019
11

terughoudend zijn gebleven in verband met uitgaven die wij wellicht op afzienbare termijn moeten
gaan doen voor een verbouwing/uitbreiding van onze winkelruimte.
Voor een verdere toelichting op de uitgaven aan donaties wordt verwezen naar het verslag van de
projectgroep over 2018 dat tevens in dit jaarverslag opgenomen is.

12
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Verslag projectgroep 2019
Hoewel de jaaromzet van de nog steeds zeer populaire kringloopwinkel iets is gedaald ten opzichte
van 2018 zijn de gelden die we aan de projecten kunnen besteden gelukkig nog steeds zeer ruim.
In 2019 zijn tijdens negen vergaderingen van de projectgroep weer een groot aantal projecten
beoordeeld. Dit resulteerde in donaties aan 46 projecten voor een bedrag van € 236.713,-.
Bij de beoordeling van de aanvragen worden de criteria gehanteerd zoals deze door het bestuur zijn
vastgesteld. Hierbij wordt vooral gelet op de doelgroep vrouwen en kinderen. Daarnaast wordt
beoordeeld of de projecten overdraagbaar zijn en dus zonder verdere steun kunnen blijven
voortbestaan.
Ook geldt nog steeds de voorwaarde dat bij microkredietprojecten een revolving fund in het
projectvoorstel is opgenomen (zoals het voorfinancieren van bijvoorbeeld een koe of het opzetten
van een winkeltje). De steun is in principe eenmalig; met enkele NGO’s is echter een meerjarige
verbintenis aangegaan.
In het jaarverslag 2018 werd
reeds melding gedaan van
het voornemen
projectaanvragen van nieuwe
organisaties in India niet
meer in behandeling te
nemen. Dit
ontmoedigingsbeleid voor
India heeft er toe geleid dat
er nog slechts 26 aanvragen
(€ 133.000,-) zijn
gehonoreerd tegen 58
aanvragen
(€ 300.000,-) in 2018.
Het in 2018 genoemde systeem voor het projectbeheer is nog niet gerealiseerd, maar er wordt flink
aan gewerkt om het systeem in 2020 in gebruik te kunnen nemen.
De in het jaarverslag 2018 gemelde samenwerking met Eucanaid heeft geresulteerd in de participatie
van een eerste project met een bijdrage van € 6.000,- aan een zoutpanarbeidersproject.
Het CAL1 criterium wordt bij uitzondering losgelaten als er een bijzonder goed projectvoorstel van
buiten het CAL-gebied wordt ingediend.
In januari zijn een aantal organisaties en projecten in India bezocht. Het resultaat van dit bezoek was
bemoedigend en positief op een tweetal uitzonderingen na. Tijdens de medewerkersavond in 2019
werd van deze reis reeds verslag gedaan.
In 2019 hebben we afscheid genomen van Trudy Link. De adviseur van de projectgroep Frans van
Meggelen heeft haar taken overgenomen.

1

CAL: Castricum, Akersloot, Limmen
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De samenstelling van de projectgroep per 31 december 2019:

Anita Koeman
Hilde Delvoye
Hein Hilhorst
John Lubbers
Letti Lute
Hein van der Kolk
Frans van Meggelen
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Benoemd
2012
2013
2014
2014
2016
2016
2019

Herkiesbaar
2016
2017
2018
2018
2020
2020
2023

Aftredend
2020
2021
2022
2022
2024
2024
2027

Hein van der Kolk
Hein Hilhorst
John Lubbers

Projecten
In 2019 werden 46 projecten ondersteund, verdeeld over de volgende landen:
India
Ghana
Tanzania
Bangladesh
Ethiopië
Burkina Faso
Malawi
Zambia
Panama
Indonesië
Tibet
Peru
Oeganda
Gambia
Zuid Soedan
Kenia

26
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

€ 132.954
€ 16.888
€ 4.630
€ 4.500
€ 5.586
€ 15.000
€ 3.710
€ 10.000
€ 1.145
€ 10.000
€ 5.000
€ 2.800
€ 6.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 8.500

46

€ 236.713

Conform de criteria worden de donaties verstrekt ter bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden en zijn met name bedoeld voor vrouwen en kinderen.
Drinkwater is een van de speerpunten van ons beleid en in 2019 werd 34% (€ 80.509,-) aan water en
sanitatie gedoneerd.
Daarnaast vinden wij onderwijs en ondersteuning van scholen en bibliotheken van groot belang. In
2019 werd 30% (€ 70.905,-) aan deze projecten gedoneerd.
Het is gewoonte geworden om de opbrengsten van de boekenweken en ook de week van Kerstmis
aan speciale (bibliotheek)projecten te doneren. Dit resulteerde in een fantastische opbrengst van
€ 4.248,-.
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De volgende sectoren zijn ondersteund:
(Drink) waterprojecten/sanitatie/toiletten
Onderwijs/ondersteuning scholen/bibliotheken
Gezondheidszorg
Microkredieten
(Straat) Kinderprojecten
Herbebossing
Arbeidsproject
Noodhulp

€ 80.509
€ 70.905
€ 25.348
€ 28.710
€ 17.741
€ 6.000
€ 6.000
€ 1.500

De organisaties dienen na afloop van de projectduur een inhoudelijke en financiële verantwoording
in te dienen. Deze voorwaarde is in de donatiebrief opgenomen. Bij het niet nakomen van deze
voorwaarde c.q. verplichting wordt de organisatie aangeschreven. Als er dan nog geen verslag wordt
gedaan van de projectvoortgang worden aan deze organisaties geen donaties meer verstrekt.
Van een paar projecten volgt hieronder een korte omschrijving:
Mariëtte’s Child’s Care - Ghana € 8.500,Er is een bijdrage gegeven voor de bouw van
een school.
Stichting Bouwen aan Bangladesh € 4.500,Er is een bijdrage gegeven voor de nieuwbouw
van twee klaslokalen.
Stichting WOL - Burkina Faso - € 15.000,Deze stichting uit Limmen ondersteunt
onderwijs en alfabetisering en andere
ontwikkelingsprojecten in het noorden van
Burkina Faso in de provincie Yetenga.
Sangrami Voluntary Services – India - € 3.355,Ondersteuning van een project voor de opvang
en verder onderwijs geven aan vroegtijdige
schoolverlaters en reeds werkende kinderen.
SSP – Malawi - € 2.710,Donatie voor de opstartfase voor het
ontwikkelen van incontinentiemateriaal en
maandverband.
RDO – India - € 9.173,Het voorzien van sanitaire faciliteiten en
toiletten voor studentes aan een
meisjesschool.
SRI Education and Welfare Society – India € 8.036,Het installeren van acht waterbronnen in acht dorpen.
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Donaties 2019

Naam begunstigde

Land
project

A & A Book Trust
Mariette's Child Care
Somoi
Karunalayam Rural Welfare soc.
Rural Action in Social Emancipation
Stichting Bouwen aan Bangladesh
Genet Nat.Resources&Tourism Dev.
St.Aloysius Gonzaga Soc.Educ.Cult
Chaitanya Mahila Mandali
Stichting WOL
Voices Organisation
Ashray Akruti
Nava Jyothi Mahila Mandali
Stichting Jacana
Communicare
Supreme Sanitary Pads
Stg Gezelsch.Kruisvaarders van St.Jan
Soc. For Agricult.&Rural Educ. Devmt
Rural Christian Leper's Welfare Ass.
Share Jesus Word Ministries
Legal Education Awareness Dev. Soc.
Stichting Rupingh
Assoc for Punctual Aid in Rural Areas
Stichting Jobortunity
Sri K Pitchireddy Educ.&Welfare Soc
Stichting Hulp aan Nubra
New Era Trust
Resource Link Foundation Neth
Assai Peru Music School
N. Bierhuizen
Stichting KinoniKids
Jac P. Thijsse/SVOK
Marthandam Integr. Developm. Soc.
Bapuji Youth Association
Assoc for Punctual Aid in Rural Areas
Rural Development Society
Literates Welfare Association
Legal Education Awareness Dev. Soc.
Rural Development Organization
Soc.of Daughters of Mary Immaculate
Stichting Kibet4Kids
Sangrami Voluntary Organisation
Nat. Environmental Tech.Health Soc.
Parochie De Goede Herder
SVOK (J.P.Thijsse
Nirman Trust (EU Can aid)

India
Ghana
Tanzania
India
India
Bangladesh
Ethiopie
India
India
Burkina F.
Malawi
India
India
Zambia
India
Malawi
Panama
India
India
India
India
Indonesie
India
Tanzania
India
Tibet
India
Ghana
Peru
Ghana
Oeganda
Gambia
India
India
India
India
India
India
India
Z.Soedan
Kenia
India
India
Ethiopie
India
India

Bedrag
in Euro's
1.517,00
8.500,00
500,00
2.115,00
8.001,00
4.500,00
4.000,00
7.915,00
4.260,00
15.000,00
1.000,00
3.750,00
5.040,00
10.000,00
4.900,00
2.710,00
1.145,00
4.549,00
10.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00
4.200,00
4.130,00
8.036,00
5.000,00
5.036,00
5.000,00
2.800,00
3.388,00
6.000,00
5.000,00
3.750,00
5.287,00
1.500,00
7.531,00
4.113,00
5.426,00
9.173,00
5.000,00
8.500,00
3.355,00
6.000,00
1.586,00
2.500,00
6.000,00

Aard Project

Opbrengst boekenweek Kerst
Circle of Life School
Therapieruimte in Matamba
Kippen boerderij
Waterzuivering/Hygiene voor school
Schoollokalen/Zonnepanelen
Maalmolen Mulu
2 waterbronnen school en kostschool
Opleiding Handwerk/Kleding 30 weduwen
Onderwijsproject Yatenga
Weeskinderen/Geitenboerderij
Gehoorapparaten voor kinderen
Aanleg sanitair weeshuis
Waterpompen
Drinkwaterputten
Produktie Herbruikbare Luiers
Opbrengst boekenweek Father Roberto
Opleiding/Rev.Fund voor handel door 30 vrouwen
Jaarlijkse bijdrage/Lepra hulp
Scholings project 250 kinderen
Scholing/Training kleding maken tiener meisjes
Bijdrage bouw basisschool Teber/Flores
Waterput bij bejaardenhuis
Keukenapparatuur voor opleiding
8 boorputten drinkwater
Nieuwe ambulance (bijdrage)
Landbouw/veeteelt project 30 Dalit
Waterinstallaties/Schoolmiddelen
Aankoop instrumenten jeugdorkest
Transportkosten Oogheelkundige Apparatuur
Bouw schoollokalen Kinoni, Oeganda
Opknappen/bouw schoollokalen
Training/Prod.middelen voor vrouwen (textiel/tassen)
Drinkwaterputten (3)
Noodhulp
Installatie 6 waterputten
Computerbased training voor 30 kinderen
Installatie 2 drinkwaterputten
Sanitaire faciliteiten meisje school
Geiten/Kippen fokkerij 75 vrouwen
Ondersteuning school
Maaltijden/hygienische artikelen schoolkinderen
Herbebossingsproject
Aidsmoeders/Weeskinderen
Leerproject Mumbai/REAP
Zoutpan arbeiders project

236.713,00
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Adres winkel:

Castricummerwerf 71, 1901 RV Castricum
Telefoon 0251 657 630

Openingstijden:

dinsdag
donderdag
zaterdag

Secretariaat:

postbus 328, 1900 AH Castricum
secretariaat@muttathara.nl

Bankrekeningen:

Rabobank
ING

10:00 – 15:00 uur
10:00 – 15:00 uur
10:00 – 14:00 uur

NL21RABO0311938388
NL18INBG0004791108

Stichting Muttathara heeft de ANBI-status.

www.muttathara.nl

18

