Tingietersgilde 18
3994 XP Houten
The Netherlands
Website: www.changinglives.nl

Jaarverslag 2015
Borgen van wat bereikt is
juni 2016

Jaarverslag 2015
1

Inhoud
Inhoud......................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
Voorwoord ................................................................................................................................................................................................................................................................ 2
Activiteiten in ontwikkelingslanden ............................................................................................................................................................................................................. 3
Reis 2015 .............................................................................................................................................................................................................................................................. 3
Sponsoring ........................................................................................................................................................................................................................................................... 3
Breien voor Bangladesh ................................................................................................................................................................................................................................. 3
Activiteiten in Nederland ................................................................................................................................................................................................................................... 3
Website.................................................................................................................................................................................................................................................................. 3
Betrokkenheid .................................................................................................................................................................................................................................................... 4
Organisatie................................................................................................................................................................................................................................................................ 4
Kernteam .............................................................................................................................................................................................................................................................. 4
Financiën ................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
Plannen voor 2016 ................................................................................................................................................................................................................................................ 4
Reizen..................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
Bijlage 1: Financieel jaarverslag ...................................................................................................................................................................................................................... 5
Balans per 31 december 2015 .................................................................................................................................................................................................................... 5
Staat van baten en lasten over 2015 ........................................................................................................................................................................................................ 6
Resultaatbestemming 2015 ......................................................................................................................................................................................................................... 7
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ........................................................................................................................................................................... 7
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva............................................................................................................................................................. 7
Grondslagen voor de resultaatbepaling ............................................................................................................................................................................................. 7
Bijlage 2: Changing Lives Foundation’s Team Visit 2015 .................................................................................................................................................................... 8
Introduction ........................................................................................................................................................................................................................................................ 8
Sponsor projects................................................................................................................................................................................................................................................ 8
Health concerns ................................................................................................................................................................................................................................................. 8
Future plans ........................................................................................................................................................................................................................................................ 9
Personally............................................................................................................................................................................................................................................................. 9

Jaarverslag 2015
2

Voorwoord
Dit jaar heeft voor de vijfde keer een team van Changing Lives Foundation Bangladesh bezocht. Na een interval van ruim twee jaar in
verband met gezondheidsproblemen bij beide directieleden, zagen we erg uit naar deze reis. Het was goed om de resultaten van onze
sponsoring te zien, en te horen hoe onze drinkwaterprojecten een positieve verandering hebben gebracht in de levens van de
allerarmsten in Bangladesh. En dat is waar we het voor doen.
We zijn blij dat we een nieuwe website in de lucht hebben dankzij de belangeloze hulp van Web Vallei Services. Met deze website hopen
we weer technisch toekomstbestendig te zijn.
Door politieke ontwikkelingen in Bangladesh zijn wij dit jaar praktisch wat minder actief geweest met nieuwe projecten. Wel hebben we
de samenwerking met onze partnerorganisatie in Bangladesh bestendigd en zijn we aan het netwerken met organisaties in omliggende
landen.
Dank u wel dat u de moeite neemt om dit jaarverslag te lezen, en we hopen dat het uw betrokkenheid met Changing Lives Foundation
vergroot.
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Activiteiten in ontwikkelingslanden
Reis 2015
In het najaar van 2015 hebben de directieleden van Changing Lives Foundation (CLF), Han en Corry Tan, opnieuw een bezoek gebracht
aan Bangladesh. Dit bezoek stond in het teken van het bezoeken van eerder gesponsorde projecten, en het evalueren van de resultaten
van de eerdere bezoeken.
Helaas werd deze reis enigszins overschaduwd door politieke ontwikkelingen, met name de moord op twee buitenlanders in
Bangladesh en de dreiging om “alle” buitenlanders te doden. Dit leidde er toe dat wij tijdens deze reis regelmatig begeleid werden door
gewapende politiemensen en het advies kregen om niet voor langere tijd op één plaats te verblijven. Hoewel we ons nooit bedreigd
hebben gevoeld, was dit natuurlijk geen prettige manier om ons werk te doen.
Waar we heel blij van werden was het bezoek aan verschillende dorpen waar “onze” waterpompen zijn geplaatst, met als hoogtepunt
het bezoek aan de door CLF gesponsorde waterzuiveringsinstallatie. Het maakte ons blij en trots om de pompen en installatie in werking
te zien. Maar het mooiste was om de verhalen van de mensen in die dorpen te horen, en te horen hoe de komst van veilig drinkwater in
het dorp zelf hun leven veranderde.
De hygiëne educatie in de scholen was in 2013 goed toegepast. Nu bleek dat de overdracht van die kennis onvoldoende geborgd was. Op
plaatsen waar nieuwe gezondheidswerkers waren aangesteld, die onze trainingen nog niet gevolgd hadden, en op nieuw opgerichte
scholen, bleek met name het tanden poetsen geen vanzelfsprekendheid. Ook het gebruik van de groeikaarten bleek onvoldoende
geborgd. Onze partnerorganisatie in Bangladesh beloofde daar een betere follow-up aan te geven.
Een uitgebreid (Engelstalig) verslag van deze reis, vindt u in de bijlage.

Sponsoring
CLF richt zich onder andere op veilig drinkwater. Een groot deel van het geld dat wij ontvangen, wordt ook speciaal hiervoor gegeven.
Toegang tot veilig drinkwater is de basis voor een goede gezondheid, en plaatselijk toegang tot veilig water is de basis om hygiëne
mogelijk te maken. In de vorige jaarverslagen en onze blogs kunt u lezen over de problemen in Bangladesh met veilig water door
besmetting, vervuiling en arsenicumvergiftiging. Ook in 2015 heeft Changing Lives weer drie diepe waterpompen laten plaatsen in
gebieden waar gewone pompen water met arsenicum zouden produceren. Deze pompen werden geplaatst in Shambati, Shalgram en
Mittinga.
Verder heeft CLF twee toiletten in Chakai gesponsord. In het dorp Chakai hadden wij een waterpomp gesponsord. Tijdens ons bezoek
bleek er in het hele dorp (twintig huizen op de locatie rond de pomp) geen toilet aanwezig te zijn. Er was wel ruimte voor een toilet. Ter
plekke hebben wij met de dorpsbewoners afgesproken dat wij de materialen zouden sponsoren, als zij de “arbeid” zouden leveren.

Breien voor Bangladesh
Met wisselende regelmaat krijgen wij babymutsjes aangeleverd die handgebreid zijn. Tijdens onze laatste reis hebben wij ouders en
kinderen in diverse dorpen weer blij kunnen maken met de door Nederlandse betrokkenen gebreide mutsjes.

Activiteiten in Nederland
Website
We hebben een nieuwe website! De techniek achter de vorige website was verouderd. Dankzij de geheel belangeloze inzet van Vallei
Web Services hebben wij een moderne en toekomstbestendige website, die ook zonder veel technische kennis bij te houden is. Sascha en
Michiel, heel hartelijk dank voor het mooie resultaat dat jullie hebben afgeleverd.
We zijn erg benieuwd naar de mening van de bezoekers van onze website, dus schroom niet om te laten weten wat u er van vindt.
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Betrokkenheid
Changing Lives heeft een gestage stroom van inkomsten van vaste gevers. en incidentele gevers Omdat de kosten van de stichting
gesponsord worden, kunnen de donaties voor 100% gebruikt worden voor het sponsoren van projecten in ontwikkelingslanden.
Het bezoekersaantal van onze website www.changinglives.nl blijft stabiel, met een onverwacht gunstige uitschieter in december 2015.
Tijdens de reis naar Bangladesh is er weer regelmatig geblogd en gepost op facebook.
Bij verschillende gelegenheden zijn de eerder gemaakte filmpjes over CLF gebruikt om te vertellen wat CLF doet in ontwikkelingslanden,
en vooral aan de verbinding tussen mensen.

Organisatie
Kernteam
Het kernteam van Changing Lives Foundation zorgt voor het reilen en zeilen van de stichting. Het kernteam is hetzelfde gebleven: Els
van der Most, Laurens Stam en Irina Tan (bestuursleden), Corry Tan en Han Tan (directie), Bart van der Hoorn en Laura Tan. Samen
maken wij de plannen, en zorgen we voor de uitvoering. Wij verzorgen de boekhouding, controleren de projectvoorstellen, houden de
website bij, schrijven het jaarverslag en zorgen voor de correspondentie. Maar we zijn vooral een team van mensen dat elkaar
stimuleert en aanvult en daarmee tot mooie ideeën en invullingen komt.

Financiën
In 2015 hebben wij drie diepe waterpompen en twee toiletten kunnen sponsoren. Changing Lives had graag meer gesponsord, en we
hadden door ook de middelen voor, maar in verband met politieke ontwikkelingen hebben we een pauze in onze sponsoring gebracht.
In Bangladesh heeft de overheid extra controles uitgevoerd bij verschillende hulpverleningsorganisaties. Ook onze partnerorganisatie
werd extra onder de loep genomen. Ze controleerden of de binnenkomende gelden inderdaad werden gebruikt voor hulpverlening. En
niet voor bijvoorbeeld politieke of religieuze doeleinden. Dit heeft er toe geleid dat van andere organisaties geld dat uit het buitenland
kwam tijdelijk “bevroren” werd, totdat er meer duidelijkheid kwam. Hangende het onderzoek hebben wij niet het risico willen nemen,
dat ons sponsorgeld geblokkeerd zou worden. Ook moest onze partnerorganisatie veel energie steken in de extra controles. Daarom
hebben wij in de ontwikkeling van sponsorprojecten in het voorjaar een pauze ingelast, die wij pas eind 2015 hebben opgeheven.
Een uitgebreid financieel verslag vindt u in de bijlage van dit jaarverslag.

Plannen voor 2016
Reizen
We hopen in de komende jaren vaker reizen te maken, maar dan wel korter. We hebben opnieuw de vraag gekregen om ook in andere
landen een vergelijkbaar programma te brengen. Maar dat kan alleen als wij de verschillende landen regelmatig kunnen bezoeken.
De relatie met onze partnerorganisatie in Bangladesh zal vooral gericht zijn op het vasthouden en borgen van wat we al eerder bereikt
hebben op het gebied van educatie en verbetering van de hygiëne bij de scholen en op het platteland.
We hopen de contacten die we hebben in Nepal, Sri Lanka, India en Pakistan om te kunnen zetten in concrete bezoeken. De werksituatie
van de sleutelpersonen voor deze reizen, Han en Corry Tan, moet veranderingen ondergaan, om de uitbreiding van ons werkgebied
structureel gestalte te kunnen geven.
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Bijlage 1: Financieel jaarverslag
Balans per 31 december 2015
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Triodos betaalrekening
Triodos spaarrekening
Kas

31 december 2015

31 december 2014

13.025
11.017
840

3.037
13.000
740
24.882

Totaal activazijde

16.777

24.882

16.777

PASSIVA
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

1.000
5.064

1.000
6.815
6.064

Fondsen projecten
Bestrijding worminfecties
Drinkwater

18.818

14
8.948
18.818

Totaal passivazijde

7.815

24.882

8.962
16.777
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Staat van baten en lasten over 2015
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Zonder oormerk
Drinkwater
Promotie acties

2015

2014

3.883
9.200
-

3.153
8.770
35
13.083

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Bevordering veilig drinkwater
Bevordering hygiëne
Besteed aan doelstellingen

4.938
40

11.958

11.290
4.978

11.290

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

gesponsord

gesponsord

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

gesponsord

gesponsord

Som der lasten

4.978

11.290

RESULTAAT

8.105

668
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Resultaatbestemming 2015
TOEVOEGING AAN
Reserves
Bestemmingsreserve
Fondsen projecten
Bestrijding worminfecties
Drinkwater

-1.751

-2.420

-14
9.870

3.088
8.105

668

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Bij het samenstellen van de jaarrekening is Richtlijn 650 'Fondsenwervende instellingen' in acht genomen.
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.
De Stichting is niet omzet- en/of vennootschapsbelastingplichtig.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten
worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en
lasten verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwacht in de desbetreffende bestemmingsreserve
respectievelijke bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding
(last) verwerkt in de staat van baten en lasten .
Baten
Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en opbrengsten uit activiteiten
bestemd voor goede doelen, alsmede giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd ter financiering van de eigen organisatie
(sponsoring).
Lasten
Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben.
Houten, juni 2016
Changing Lives Foundation
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Bijlage 2: Changing Lives Foundation’s Team Visit 2015
Introduction
In the period from Saturday 3 until Friday 16 October 2015 Han and Corry Tan have visited Bangladesh Nazarene Missions (BNM) in
Bangladesh on behalf of Changing Lives Foundation (CLF). Teams of CLF have been visiting Bangladesh yearly since 2010 under the
supervision of Han and Corry Tan. But due to health problems of Corry and Han respectively, in 2014 a visit to Bangladesh was not
possible.
Important goal for this visit was to view the results of former visits, especially the trainings,
and the sponsor projects.
In the week before the visit two foreigners were killed, and the murders were claimed by
Islamic State, with the threat to kill more foreigners. This resulted in sharp security measures
by the Bangladeshi government. During most of our field visits armed policemen accompanied
us. Fortunately there were no incidents.

Sponsor projects
CLF sponsors health related projects. In Bangladesh in the past years CLF has sponsored
30.000 tooth brushes, 17 tube wells, and in 2014 a water treatment plant.
During this visit we visited five communities where tube wells were funded through CLF.
The shallow tube well we visited in Chakai is still 60 meters deep. Due to lowering of the ground water level, former placed tube wells in
the neighborhood did not work anymore. During our visit to Chakai we found out that the community of 25 families had no toilet. So we
promised to fund the materials for two toilets, the local community would provide the labor.
The deep tube wells reach water layers at around 250 meters depth. In Kadikathi the first water layer reached during drilling contained
arsenic, the second salt water, the third at 250 meters depth had safe drinking water.
We also visited the water treatment plant in Holdibunia. Arriving there
and seeing “our” water treatment plant, filled us with a sense of joy and
pride. We needed to leave our car en enter a small boat to cross the river
at Mongla. At the other bank we used an easybike to travel the small
unpaved roads. Foot could only travel the last few hundred meters. In this
remote region, salted by the floods in 2008 and 2013, CLF made a change
in the lives of thousands of people. People from 2.5 kilometers distance
come to this place, because it provides the best water available, at a price
affordable even for the poor.
The salt and contaminated water is pumped from 60 meters depth. A
sand layer takes out greater particles. Special filters filter invisible
contamination as metals and arsenic and salt. Ultraviolet light kills left
over bacteria and viruses. The water has been tested and approved by
two government certified institutions.
Everywhere we spoke with people from the local community. At all places the people expressed their gratitude. They told where they
had to get their water before, varying from 2 to 5 kilometers distance. Not needing to walk for long distances resulted in the ability to
fetch water more often. Three to five times a day instead of one to two times a day. They could drink more water, and live more hygienic.
People noticed the change in their health very quickly: less diarrhea, less stomach problems and their skin is better.

Health concerns
In the southern part of Bangladesh we visited two Child Development Centers (CDCs) located beside the tube well we visited, in
Sirasingha and Kadikathi. To our disappointment we found no toothbrushes in the classroom. During our visit we had no time to
question the situation. During our evaluation with the BNM staff in Dhaka, they assured us that the toothbrushes had to be present in the
school. They would follow up at the situation.
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In the northern part we conducted check ups of children of two CDCs, and of the
children of the Village of Hope Orphan center.
The children of the Village of Hope Orphan Center appeared to be well fed and (to
Bangladeshi standards) big for their age. We found lice in most of the girls, and some
of the boys, and gave information about the importance of immediate treatment.
The Village of Hope CDC is a CDC established after our last visit in 2013. This CDC
had a health worker, which did not receive our training yet. We found that tooth
brushing was not a part of the school program. Many children had bad teeth.
The Chapakura CDC had tooth brushing in their daily school program. Despite this
too many children had bad teeth. It appeared that the (again new) health worker was
not able to give appropriate tooth brushing instruction.
There are doubts about the use of the growth charts. The higher
management levels thought they are in use. The program officers said
they are not in use by the BNM staff, but by the guardians. Because the
use of the growth charts need training, it is not likely that the guardians
will use the growth charts in the right way.
At our evaluation with the BNM staff we concluded that follow up of the
health recommendations given by CLF in the past years, especially for
new personnel and in new CDCs, needed more attention. Despite the
many projects in which BNM is involved, BNM considers health as a high
priority issue and appreciates the help of CLF in this.

Future plans
We are very happy that the sponsor projects were successful and meet
the needs of the local people. We approved to sponsor
•
three deep tube wells for which we already received proposals
•
two toilets in Chakai (mentioned before in this report)
•
a water treatment plant in the Mongla area, depending on an appropriate proposal
For a next trip we made plans for
•
a visit to Sreemongal, an new area where BNM is working
•
repeating the training on health conducted before in 2012 and 2013
•
training on project management and reporting

Personally
This was our fifth trip to Bangladesh. Two and a half year had passed since our last visit. We are very happy that we could reconnect
with our friends in Bangladesh. We knew that they had sent their thoughts and prayers to us during our illnesses in the past years. The
many people who inquired about our health confirmed this. As always we were received warm, heartily and with great care. Due to
security issues we sometimes felt grounded, but we appreciate the concerns of the BNM staff to avoid any risk and we have never felt
unsafe.
We thank the BNM staff, and the people of Bangladesh, for treating us with respect, love and care. We are thankful for our friendship and
look forward to further collaboration.
With love,
Han and Corry Tan.

