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Inleiding
De stichting House of Refuge is opgericht op 21 oktober 2003 naar aanleiding van een gift van de
Utrechtse Provinciale Assurantie Club. Omdat giften veelal niet volledig op de bestemde plaats terecht
komen, meende het bestuur de bijdrage zelf te besteden ten bate van een kindertehuis in Manila,
Marikina City. Dit kindertehuis, het House of Refuge, opende in 1986 haar deuren. Momenteel wordt het
kindertehuis gerund door een professionele staf in dienst van House of Refuge Foundation Inc. En is
gevestigd in Manila, Quezon City.
De foundation is opgericht vanuit een Christelijke basis (The Bread of Life Church), maar de kinderen
zijn desalniettemin vrij in hun geloofskeuze en –overtuiging.
Het bestuur van deze foundation staat los van de dagelijkse praktijkvoering en wordt gevormd door
mensen die zelf een goed bestaan hebben op de Filippijnen.
Het gevoel dat wij vanuit Nederland concreet en direct een bijdrage kunnen leveren aan deze foundation
is de basis geweest van de oprichting van de Stichting House of Refuge.
Gemiddeld wonen er 30 kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar in het huis. De herkomst van deze
kinderen is divers. Zij zijn verstoten, misbruikt, overtollig of ouders weten geen raad meer met het
bestaan. Ook al wonen er maar 30 kinderen in dit huis (meer ruimte is er niet), het is goed te zien hoe deze
kinderen een toekomst wordt gegeven. In de wetenschap dat iedere Euro die de Stichting House of Refuge
ontvangt voor de volle 100% bij deze kinderen terecht komt en daarom steunen veel mensen onze
stichting. In de loop van de tijd kunnen een aantal kinderen weer worden teruggeplaatst bij de familie. Dit
terugplaatsen gebeurt met de nodige begeleiding. Immers een kind is veelal het beste uit in de eigen
omgeving.
In 2017 is als vanouds door de staf gewerkt aan het welzijn van de kinderen en hebben wij met onze
financiële bijdragen dit werk kunnen ondersteunen. Ook hebben wij (kinder)kleding en andere nuttige
zaken kunnen opsturen. Dit versturen gebeurt in zgn. balikbayanboxen, grote dozen, die per container
worden verscheept en in de Filippijnen worden bezorgd. De kosten voor het verzenden zijn betaald door
aparte sponsoring. Het bedrag hiervoor is opgenomen in de
ontvangen donaties.
Inmiddels hebben wij ons beeld verbreed en zamelen we ook
kleding in voor kinderen, die in de sloppenwijken wonen,
zoals de Patayas in Manila (mensen die leven van de
opbrengst wat zij vinden op de vuilnisbelt.
In 2017 is de erkenning bij Centraal Bureau
Fondsenwerving CBF geprolongeerd.
Zoals ook gewoonlijk is de ANBI erkenning ook
geprolongeerd. Voor deze ANBI erkenning door de
belastingdienst zijn veel lagere eisen gesteld dan voor het
CBF.
Inmiddels heeft het kindertehuis de hoogste erkenningstatus,
die door de Filippijnse overheid wordt uitgegeven. Dat
gebeurd door het Ministerie van Social Welfare. Uiteraard
is iedereen, bestuur en medewerkers erg trots op deze
erkenning. Ook wij zijn daar trots op, want mede door onze
financiële bijdragen en diverse gesprekken hebben wij ook
een bescheiden rol kunnen spelen in de goede ontwikkeling
van het kindertehuis.

Comité van aanbeveling
Wij zijn erg blij dat een aantal bekende Nederlanders hun naam wil verbinden aan onze stichting om zo
onze doelstelling, het steunen van het kindertehuis is Manila, te onderschijven.
De leden van het comité van aanbeveling zijn:

Mr. J.P. Dierkens Schuttevaer,
oud-notaris te Utrecht (kantoor Hermans en Schuttevaer)

Erica Terpstra,
Olympisch zwemkampioene, oud-2e kamerlid, ex-staatsecretaris,
Oud-voorzitter NOC-NSF

F. Baas
Voormalig toparbiter KNVB, stafdocent KNVB
waarnemer betaald voetbal KNVB, landelijk afgevaardigde KNVB

Kamer van de kleine jongens

Financiële cijfers 2017 + 2016
Exploitatierekening

2017

Ontvangen donaties particulieren
Ontvangen donaties spaarpotjes
Ontvangen donaties bedrijfsleven
Ontvangen van kerkelijke org.

2017

2435,00

2016

1765,00
14,35
5683,00

2673,33
416,70

Algemene kosten

2016

141,41

158,08

4496,36

5727,88

Verzendkosten Balikbayanboxen

190,00

727,00

Bankkosten

106,87

107,26

Doorgestort aan kindertehuis

Nog door te storten overschot 2017/16
Totaal

5.525,03

590,39
5.525,03

7462,35

742,13
7462,35

Toelichting op de diverse posten:
In het bedrag van de ontvangen donaties zit het volledige bedrag aan algemene, verzend- en bankkosten,
welke door het bestuur persoonlijk is aangevuld, waardoor de doelstelling dat 100% van iedere bijdrage
bij het goede doel terecht komt, is gerealiseerd.
De algemene kosten hadden betrekking op de inschrijving Kamer van Koophandel en het abonnement
voor de website en de aanvraag CBF. De website is wederom om niet onderhouden door Ruben
Klarenbeek. De doorgestorte bedragen zijn in US$ gedaan, teneinde koersverlies zoveel mogelijk te
beperken.
Aan het kindertehuis is overgemaakt het bovenvermelde bedrag a € 4.496,36 en het in de balans over 2016
gemelde bedrag a € 742,13
Alle betalingen en ontvangsten zijn giraal geboekt. De stukken liggen ter inzage voor de belangstellenden.
.

Balans per 31-12-2017
Activa
ING rekening
Kas

Passiva
487,19
160,00
______
657,19

Kapitaal
Nog door te storten Kinderteh.

56,80
590,39
_____
647,19

Balans per 31-12-2016
Activa_______________________________________________________________________Passiva
ING rekening

798,93

Kapitaal
56,80
Nog door te storten Kinderteh. 742,13

______
798,93

_____
798,93

Verklaring Kascontrole
In het verleden zijn de stukken van de bank voor iedereen ter inzage aangeboden op het adres van de
penningmeester. Van dit controlerecht is geen gebruik gemaakt.
Gezien de ontwikkelingen en de verwachtingen daaromtrent heeft het bestuur gemeend de kas door een
externe commissie te laten controleren. Het laten controleren door een (register)accountant hebben wij
bewust niet laten doen gezien de hoge kosten.
Wij zijn verheugd wederom twee mensen bereid te hebben gevonden om deze taak op zich te nemen. Deze
personen vormen de kascontrole commissie van de Utrechtse Provinciale Assurantie Club en zijn volledig
onafhankelijk van onze stichting. De verklaring is bijgesloten in dit jaarverslag.

Het dak van de nieuwbouw (gezondheidscentrum voor de wijk)
Als er geld is kan hier nog een verdieping op worden gebouwd.

Fiscale goedkeuring
Bij beschikking d.d. 28-4-2004 is de Stichting House of Refuge aangemerkt als instelling zoals bedoeld in
artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.
Dit impliceert dat schenkingen aan onze stichting binnen de fiscale grenzen fiscaal aftrekbaar zijn van het
inkomen in box 1, c.q. ten laste mogen worden gebracht van de bedrijfswinst.
Legaten worden met een vast percentage belast.
In 2017 ontvingen wij geen schenkingen boven het wettelijk vastgesteld maximum en ook geen legaten.
Per 1-1-2014 zijn alle stichtingen met een ANBI-erkenning verplicht te voldoen aan een aantal eisen, die
door de overheid zijn opgelegd.

Controle en bezoek
Bestuurslid J.T. de Jong is in 2017 twee keer op bezoek geweest bij het kindertehuis. (de heer De Jong
woont in de Filippijnen)
Bestuurslid S.J. Klarenbeek is in 2017 twee keer op bezoek geweest bij het kindertehuis in Manila. Deze
bezoeken waren uiteraard op eigen kosten.
Tijdens het bezoek zijn de volgende zaken besproken: de ontvangst van de overboekingen, de bestemming
van de gelden uit Nederland, de ontvangst van de accountantsverklaring en een uitdraai uit de
boekhouding en de opvang van de kinderen met de daarbij behorende onderzoeken.
Met de gelden uit Nederland zijn in 2017 een aantal noodzakelijke uitgaven gedaan voor voeding, kleding
en zeer noodzakelijke inrichtingskosten. Tevens heeft een van de bestuursleden een bedrag gestort voor
het Kerstfeest.

Verwachting 2018
Voor 2018 verwachten wij tussen € 4.000,-- en € 5.000,-- te ontvangen, wat deels wordt bijeengebracht
door maandelijkse sponsors en deels door eenmalige sponsors. In de wetenschap dat € 5000,-- bijna
genoeg is om de kosten van een hele maand te betalen, betekent dit dat wij een zinvolle bijdrage kunnen
leveren aan dit kindertehuis. Inmiddels is ook de economische crisis zeer voelbaar voor het kindertehuis.
Daardoor en omdat wij het inkomstenniveau op peil hebben kunnen houden zijn wij inmiddels de grootste
sponsoren van het kindertehuis. Uiteraard zijn wij daar niet blij mee, omdat het erg moeilijk is voor de
directie om de touwtjes aan elkaar te knopen.
In de loop van 2017 is een verdere daling van de koers van de Euro t.o.v. de US dollar gestopt, hetgeen ook
betekent, dat het bedrag wat wij in Euro’s ophalen in de Filippijnen meer waard is (de koers van de
Filippijnse peso is sterk afhankelijk van de US dollar koers).
Wij verwachten in de loop van 2018 een ongeveer gelijke koers voor de Euro t.o.v. de Peso.

De betonnen vloer heeft nu tegels gekregen. Het ziet er
meteen veel vrolijker uit. Dankzij de opbrengst van
de Kerstdienst december 2017 in Groenekan zijn er nu meerdere
plaatsen in het gebouw betegeld.

Algemene gegevens
Het bestuur van de Stichting House of Refuge wordt gevormd door de volgende personen:
S.J. Klarenbeek
J.T. de Jong
R.S. van den Anker
De financiële en administratieve behandeling was in handen van de heer S.J. Klarenbeek
Het vestigingsadres is Banningstraat 3, 3769 AA Soesterberg, tel: 0346-354211
Website www.shor.nl
Email info@shor.nl
Het kindertehuis:
House of Refuge Foundation, Inc,
Adres:
#24 Parenas Street, Road 20
Brgy. Bahay Toro,Project 8
Quezon City-Manila
Filippijnen

