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Aan onze bestuursleden 

Strategische hoogtepunten 
Een paar ontwikkelingen op het gebied van strategie zijn een sterkere verbinding met 

andere organisaties op het gebied van expertise, het delen van kennis tussen districten en 

landen. Daarnaast willen we ons eerst concentreren op twee districten, Mangochi en het 

district Balaka in Malawi. We focussen ons op een volledige dekking van beide districten 

met fietsambulances en werkplekken in de komende jaren. 3 dorpen, één ambulance. 

Daarnaast denken we in oplossingen voor het financieren van onze projecten door sociaal 

ondernemerschap, zoals de verkoop van kippen en opzetten van naaiateliers en bakkerijen. 

Dit in samenwerking met onze partnerorganisatie Butterfly Foundation International en 

lokale organisaties. 

 

Financiële hoogtepunten. 
We zijn dankbaar voor de voortdurende steun van een groot deel van onze sponsors, dit is 

een basis om stap voor stap met geduld te groeien. Onze ambitie is om jaarlijks op basis 

van EURO 100.000 aan inkomsten onze projecten te financieren en stabiliseren. 

 

Hoogtepunten organisatie 
In 2019 werden er meerdere distributie evenementen georganiseerd. In Mthumba village, 

was ook een delegatie van het kabinet van Malawi. De hele organisatie is geregeld door de 

Malawiaanse bestuursleden Prisca Mandoloma en Ricky Mwenyewe. Het is belangrijk dat 

beslissingen worden genomen in samenwerking met ervaren Afrikanen en de 

werkzaamheden ook zelfstandig worden uitgevoerd. Daarnaast heeft Carron Tambala, onze 

Communication officer een zeer goede bijdrage geleverd in het ter plekke maken van 

artikelen, video’s en foto’s om het bestuur en de sponsors te informeren. 

Kijken naar de toekomst 
Wij hebben vertrouwen op een gestage groei van onze organisatie met haar doelen.  

Prisca Mandoloma, zal op 1-1-2021 de vrouwelijke voorzitter worden van T4T, zodat de 

aansturing meer uit Malawi zal komen en de Nederlandse bestuursleden gaan faciliteren 

waar nodig. 

 

Berend van der Weide 

Voorzitter 

Samenwerking 
met lokale 
organisaties 
zoals CISER in 
Mangochi Malawi 
begint haar 
vruchten af te 
werpen.  

 

Niet alleen lokale 
kennis 
uitwisseling 
brengt ons naar 
een hoger 
niveau, maar het 
is zelfs grens 
overschrijdend 
zoals met de 
universiteiten in 
Malawi en 
Nederland 
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Jaarrekening 
 

In dit rapport kunt u lezen dat we naast het ontvangen van donaties activiteiten ontwikkelen 

om geld te verzamelen. We zijn continu bezig om bestaande relaties te onderhouden, maar 

ook uit te breiden naar nieuwe segmenten van onze samenleving, zoals bijvoorbeeld 

verloskundigen. 

Hieronder een grafiek van de projectuitgaven in verschillende landen waar onze stichting 

betrokken is bij projecten. De focus is op Malawi in Centraal-Afrika. 
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Resultaten en balans 
Overzicht van de financiële situatie. 
 

• Inkomsten en uitgaven  2019 

Financiële situatie  31-12-2019 
 
 
 

 Werkelijk 

 2017 % 2018 % 2019 % 

       
Ontvangsten 154.545 100% 38.630 100% 113.052 100% 

       
Uitgaven       
Overhead 10.713 7% 2.678 7% 7.801 7% 
Malawi 64.746 42% 19.713 51% 68.628 61% 
Gambia 17.166 11% 15.105 39% 14.427 13% 
Zambia 28.513 18% 1.971 5% 3.099 3% 
Zimbabwe 8.324 5% 2.561 7% 11.871 11% 
Uganda 5.658 4% 3.691 10% 9.540 8% 
Benin 1.107 1% 1.640 4% 1.206 1% 
Ghana 5.556 4% 442 1% 0 0% 
Diversen 253 0% 0 0% 504,25 0% 
Total 142.036 92% 47.800 124% 117.077 104% 

       
Overschot 12.509 8% -9.170 -24% -4.025 -4% 

       
ING-bank       
Begin  962  13.470  4.300  
Einde 13.470  4.300  275  
Mutatie 12.508   -9.170   -4.025   
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Werkelijk – Budget 2019 in euro’s 

 
 

 Werkelijk  Budget  verschil 

 2019 %  2019 %    

        
Ontvangsten 113.052 100%  100.000 100%  13.052 

        
Uitgaven        
Overhead 7.801 7%  7.000 7%  -801 
Malawi 68.628 61%  65.000 65%  -3.628 
Gambia 14.427 13%  14.000 14%  -427 
Zambia 3.099 3%  5.000 5%  1.901 
Zimbabwe 11.871 11%  2.500 3%  -9.371 
Uganda 9.540 8%  5.000 5%  -4.540 
Benin 1.206 1%  1.000 1%  -206 
Ghana 0 0%  0 0%  0 
Diversen 504 0%  500 1%  -4 
Total 117.077 104%  100.000 100%  -17.077 

        
Overschot -4.025 -4%  0 0%  -4.025 
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Opmerkingen Jaarrekening 

Kosten overhead 
De bestuursleden ontvangen geen salaris. De vliegtickets worden door henzelf betaald. 

Vorderingen en bezittingen 
In het jaarverslag worden geen vorderingen of activa geregistreerd. Er is slechts één 

bankrekening waarop het geld wordt ontvangen. Het geld wordt rechtstreeks aan onze 

projecten besteed om maximale efficiëntie te bereiken. 

 

Continuïteit van de stichting 
We zijn op zoek naar duurzame bronnen in de ontwikkelingslanden zelf om te voorkomen 

dat projecten afhankelijk zijn van bronnen in Europa. We werken aan grensoverschrijdende 

kleine sociale bedrijven, zoals tweedehands kleding, kippenboerderijen en bakkerijen. Het 

belangrijkste in die sociale bedrijven is mensen kennis bijbrengen voor het ontwikkelen van 

hun vaardigheden en winst maken voor de financiering van de projecten. Daarnaast 

vanzelfsprekend delegeren van taken- en bevoegdheden naar deskundigen zoals Ricky 

Mwenyewe en Prisca Mandoloma. Zij zijn tevens bestuurslid van T4T geworden en Ricky 

heeft de taak van Coördinator Centraal Africa op zich genomen.  

Het bestuur heeft in het voorjaar van 2020  besloten om met ingang van 1 januari 2021 het 

voorzitterschap over te dragen aan Prisca Mandoloma in Malawi om steeds meer de 

verantwoordelijkheid in Afrika neer te leggen. Zij heeft na beraad en de toezegging dat  

voormalige voorzitter haar coacht, de functie te accepteren en door te groeien. 

 

Schulden 
De stichting heeft geen schulden. 

Analyse Afwijkingen Werkelijk in ontvangsten en uitgaven  

- In Malawi is een stuk grond gekocht voor de eerste werkplaats. 

- In Zimbabwe woont PR vrijwilliger Carron Tambala die onze communicatie, 

promotiemateriaal en social media verzorgt. Wij hebben hier eenmalig in ICT 

geïnvesteerd. Zij is ook in Nederland geweest om de activiteiten van de stichting te 

promoten via de Nederlandse pers. Daarnaast zijn er 2 projecten opgestart. 

- Oeganda heeft inmiddels een kippenfarm die veelbelovend is en een 

voorbeeldfunctie zal zijn voor de andere landen. Wij hebben daar extra geïnvesteerd 

in een hekwerk en solarpanels. 

Niet alleen geld 
investeren in 
projecten is 
belangrijk.

Empatisch zijn, 
luisteren, onderwijs 
en continu 
verbeteren zijn een 
must om te kunnen 
helpen op lange 
termijn op een 
duurzame wijze. 
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Onderwerpen die aandacht verdienen. 

 
De focus van de stichting transport4transport ligt op het kopen, distribueren, monitoren en 

onderhouden van fietsambulances in Centraal-Afrika. Door samenwerking met lokale 

Afrikaanse organisaties willen we verbindingen leggen om onze kennis op andere gebieden 

te vergroten. We zijn druk bezig om de effectiviteit van onze ambulances te meten via een 

web gebaseerd controlesysteem dat door een softwaresponsor voor onze organisatie is 

ontwikkeld. Naast de GPS-informatie van het dorp waar de ambulance is, vragen we 

dorpscommissies om ons gebruikersinformatie te verstrekken die we in ons systeem kunnen 

opslaan. Dit is belangrijk om onze sponsoren en stakeholders het effect van de 

fietsambulances te laten zien. 
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Kascontrole commissie 

1.1 Beoordeling van het rapport 
1.2 Adviezen 
1.3 Continuiteit van de organisatie 
1.4 ICT 
1.5 Strategisch plan 

 

Verklaring van de kascontrole commissie 
 
Ondergetekende 
 
Arjan Kolkman     Berend van der Weide 
De Pallert 30     Planetenlaan 87 
7761 BV Schoonebeek    9405 PB Assen 
 
 
 
Verklaar hierbij alle documenten en documenten die hiermee verband houden te hebben 
gecontroleerd en goedgekeurd tot het boekjaar voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 
december 2019 en de balans per 31 december 2019 van de stichting Transport4transport in 
Assen. 
 
De kascontrole commissie verzoekt de vergadering om de penningmeester voor het 
financieel beleid over de periode 01-01-2019 tot 31-12-2019 decharge te verlenen. 
 
Assen, 06 juni 2020 
 
Namen en handtekeningen 
 
Arjan Kolkman :    
 
  
Berend van der Weide:          
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Adviezen 
Overzichten 

Wij adviseren als kascontrolecommissie om maandelijks mutaties van de bank te 

sturen naar het bestuur en beperking van de autorisatie van overdrachten tot 

maximaal 10.000 euro. Dit is inmiddels doorgevoerd met een maximum van 

5.000 euro. Een driemaandelijks rapport voor het bestuur is een suggestie van 

onze kant. 

We adviseren om een Afrikaanse accountant een verklaring te laten geven over 

projecten die groter zijn dan 25.000 zoals al gedaan in Malawi met de 

fietsambulances. Inmiddels is dit al een keer uitgevoerd en hebben we 

adviezen overgenomen om de ambulances af te stemmen op de aantallen 

inwoners en niet op de aantallen dorpen. 

Continuïteit 

We adviseren om te kijken naar sociaal ondernemerschap in verschillende landen, 

waarmee wij onze projecten op een duurzame manier kunnen financieren. Op deze 

wijze zijn de projecten minder afhankelijk van de financiën uit Europa en stellen 

mensen in staat, vooral de kwetsbare groepen zoals gehandicapten, albino's, 

vrouwen en meisjes, om een inkomen te verwerven.  Voorbeelden zijn de 

werkplekken voor onderhoud, reparatie voor fietsen en onderdeelverkoop van 

fietsen. Een ander voorbeeld is het project chicken4life dat op kleine schaal in 

Oeganda is gestart. Deze manier van sociaal ondernemerschap is een soort van 

microfinanciering van de projecten en ter stimulering van werkgelegenheid.  

Wij verwachten in 2020 het project volledig levensvatbaar te hebben. 

ICT 

We raden aan om een aparte computer met uitgebreide opslagruimte aan te 

schaffen om te voorkomen dat persoonlijke data van bestuursleden en van de 

stichting door elkaar opgeslagen worden. Daarnaast is beveiliging van gegevens 

een must in het kader van de privacywetgeving.  

Dit is inmiddels doorgevoerd in 2020. 
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Strategisch plan 

We adviseren om een strategisch plan te maken voor de komende 5 jaar om ons te 

richten op de landen en projecten om een prognose te maken met budgetten. 

Inmiddels is het Mission en Vision plan gerealiseerd en staat op de website 

van onze stichting bij verslagen. 

 

De budgetten zullen per land en per project in de loop van 2021 gerealiseerd 

worden voor de komende 5 jaren, afhankelijk van de inkomsten van 2020 die onder 

druk staan vanwege de COVID19 virus uitbraak.  

 

 

 

 

We zijn dankbaar voor iedere gift, van particulieren van bedrijven en van grotere 

landelijke organisaties. Met hen hopen we onze doelstellingen te realiseren. 

Vanzelfsprekend houden wij anonieme giften ook echt anoniem op basis van het 

principe. “Wat de linkerhand doet, hoeft de rechterhand niet te weten.” 
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Contact informatie 
 

 

 

 

Berend van der Weide 

Voorzitter 

Tel +31683793571 

bvdweide@transport4transport.nl 

 

    

 

Robert Niezing 

Penningmeester 

Tel +31621807410 

robertniezing@hotmail.com 

 

 

 

  

 

Arjan Kolkman 

Bestuurslid 

Tel +31651808330 

info@bakkerijkolkman.nl  
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Organisatie informatie 
 

 

 

Stichting Transport4transport 

Postbus 50023  
9400 LA ASSEN 

Tel +31683793571 

info@transport4transport.nl 

www.transport4transport.nl 

 

Wij zijn lid van de organisatie www.partin.nl 
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Ricky Mwenyewe draagt ambulance over 

 

 
 

Soms doneren mensen geld dat tijdens hun verjaardagsfeestjes is verzameld om een 
ambulance te financieren. Ricky brengt het naar het juiste dorp en instrueert de dorpelingen. 
We proberen op dit moment meer ambulances tegelijk te verspreiden om transportkosten te  

verminderen. Zoals een distributie 
event in Mthumba village in Balaka. 
 
Onze fieldofficer Luke Chinoko uit 
Noord-Malawi is in 6 maanden 
opgeleid in Blantyre in de 
fietsambulance fabriek Sakaramenta.  
 
Hij wil professioneel zijn in het 
repareren en onderhoud van de fiets 
die voor de ambulance gebruikt wordt 
in Noord-Malawi.  

 
Daarnaast is hij een boer en betrokken 
bij het chicken4life-project. 
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Voor meer informatie over onze activiteiten verwijzen wij u graag door naar onze website. 
www.transport4transport.nl 


