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1. Organisatie 

2. OprichtingStichting Gift4achild 

Stichting Gift4achild is op 15 december 2015 statutair opgericht door Lilian Moti. 
De Stichting heeft als doel: het ondersteunen, op basis van Bijbelse waarden en principes 
projecten gericht op het welzijn van kinderen in diverse landen, evenals het initiëren en 
uitvoeren van eigen projecten onder eigen beheer. 
Stichting Gift4achild streeft ernaar dat in ontwikkelingslanden kinderen, alleenstaande 
moeders en ouderen kunnen leven in goede gezondheid en dat kinderen onderwijs 
ontvangen. 
Wij zien kinderen graag opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde kunnen ervaren 
en dit weer door kunnen geven aan volgende generaties. We luisteren naar de kinderen, 
alleenstaande moeders en ouderen en willen voorzien in hun behoefte. 
Om hieraan te voldoen richten wij ons op: 
 het werven van fondsen, donaties, giften om de projecten te kunnen financieren; 
 het bezoeken van de projecten in binnen- en buitenland om de ontwikkelingen vast te 

leggen, hierover te rapporteren en over al wat in de ruimste zin daarmede verband 
houdt. 

 
De Stichting heeft uitdrukkelijk niet als doel om winst te behalen. Eventuele commerciële 
activiteiten van de Stichting worden uitgevoerd voor de financiering van het algemeen nut. 

3. Bestuur 

Het bestuur van de Stichting in 2022 bestaat uit 
3 bestuursleden:  
Voorzitter: L. Moti 
Secretaris: E-J van der Sijden  
Penningmeester:S. van Sabben 

 
De Stichting wordt bij het uitvoeren van het 
beleid ondersteund door een aantal 
vrijwilligers, dat ingezet wordt bij activiteiten 
van de Stichting die gericht zijn op het 
verwerven van fondsen en verkoopactiviteiten.  
 

Voor het jaar 2022 is door een onafhankelijk 
persoon, de heer D. de Korte,een kascontrole 
uitgevoerd. 
 
Voor content beheer voor haar website en de 
implementatie technologie wordt de Stichting 
per 2017 ondersteund door de heer P. 
Sigmond. 
 
In 2020 is mevrouw J. Beek gestart als 
vrijwilliger voor de Stichting. Zij richt zich op het 
updaten van de website en sociale media.  

         
Realisatie nieuwbouw accommodatie en 

 speeltuin voor project in Commewijne,  
Suriname 
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4. Stichting Gift4achild 

Gift4achild is een Stichting en is een vrijwilligersorganisatie die primair wil opkomen voor het 
kind. Dit is voor ons een breed begrip. Ondersteuning hoeft niet direct gericht te zijn op 
kinderen alleen. Als bijvoorbeeld ouders worden bijgestaan met een voedselpakket dan 
zullen de kinderen daar profijt van hebben. Of als een zendingsechtpaar wordt ondersteund 
met de inrichting van een keukentje dan zullen de kinderen daar ook van genieten. Centraal 
staat dus altijd het kind. Als Gift4achild hebben wij de volgende missie, visie en doelstelling 
geformuleerd die bepalend zijn voor ons beleid.  
 

4.1 Missie 

In een niet volmaakte wereld met armoede streeft Gift4achild naar het verbeteren van 
omstandigheden waar tekorten eenvoudig aangevuld kunnen worden. Vanuit een Bijbels 
perspectief ondersteunen en verblijden we kinderen met datgene wat zij nodig hebben.  
 

4.2 Visie 

Als Stichting ondersteunen wij ook lokale partners in diverse derde wereld landen. In 
samenwerking met sponsoren en vrijwilligers willen we verantwoordelijkheid nemen en 
trachten een bijdrage te leveren in het lenigen van nood, zoals het beschikbaar stellen van 
schoolartikelen, computers en voedselpakketten. 
 

4.3 Doelstelling 

Het doel van Gift4achild is het op basis van Bijbelse waarden en principes ondersteunen van 
projecten, gericht op het welzijn van kinderen (in diverse landen), alsmede het initiëren en 
uitvoeren van projecten onder eigen beheer. 
 

 

Maaltijd / snoepzakje voor de kinderen in Suriname tijdens een bezoek van Lilian Moti 
  



 
Gift4achild 
 

  Pagina 3 van 9 

 
 

5. Resultaten en activiteiten in 2022 

5.1 Communicatie 

Diverse nieuwsbrieven zijn in 2022 naar donateurs en geïnteresseerden verstuurd. In 
februari en in oktober 2022 met daarin berichten en updates van de projecten. 
De nieuwsbrieven zijn gepubliceerd op de website. 

5.2 Financiën 

De Stichting tracht haar doelstellingen, die zijn opgenomen in het beleidsplan 2021-2023 te 
realiseren door jaarlijks allerlei activiteiten te initiëren en uit te voeren. In het jaar 2022 heeft 
de Stichting diverse verkoopactiviteiten en activiteiten voor fondsenwerving georganiseerd. 
Van deze activiteiten heeft de Stichting in 2022 de financiële ondersteuning ontvangen voor 
de realisatie van de projecten.  
 
In 2022 is per kwartaal door de penningmeester een financiële status rapportage opgesteld.  
 
Vanuit het project in Noord-Sulawesi, Indonesië is in de hulpvraag gesteld voor het 
beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de bouw van een wijkkeuken en 
groepsaccommodatie. Dit voor de kinderen om te voorzien in dagelijks voedsel en opvang. 
Deze kinderen werken en leven op een vuilnisbelt in Noord-Sulawesi.  
In 2022 is hier een vervolg aan gegeven door het bestuur en de partnerorganisatie in Noord-
Sulawesi. Wij verwachten dit project verder uit te werken en indien mogelijk de realisatie in 
2023. 
 
Vanuit het project Margaretha Commewijne, Suriname is in 2021 de hulpvraag gesteld voor 
het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de bouw van accommodaties voor de 
kinderen. In 2022 is de nieuwbouw van dit project gestart en gerealiseerd. Voor dit project is 
in de maand juni 2022 in Nederland door de Stichting een speeltoestellen actie gestart voor 
het ophalen van gelden voor de aanschaf van speeltoestellen. De accommodaties en de 
speeltoestellen zijn in het bijzijn van de oprichtster Lilian Moti tijdens haar bezoek aan 
Suriname feestelijk geopend. 
 
Vanuit het project Margaretha Commewijne, Suriname is in 2022 de hulpvraag gesteld voor 
het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de aanschaf van een vriezer in de 
groepsaccommodatie voor de kinderen. Het bestuur heeft hiermee ingestemd en de vriezer is 
aangeschaft. 
 
Vanuit het project Margaretha Commewijne, Suriname is in 2022 de hulpvraag gesteld voor 
het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de bouw van een weeshuis. Er is 
aangegeven dat in het huidige internaat geen ruimte meer beschikbaar is voor extra 
weeskinderen. Project Margaretha Commewijne heeft tijdens de reis van Lilian aan Suriname 
aangegeven dat ze daarom geen kinderen meer kunnen aannemen. Vanaf januari 2023 
verwacht de Stichting meer informatie te ontvangen uit Suriname. De Stichting kan vervolgens 
de bouw of een gedeelte daarvan van dit weeshuis financieren.  
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De Stichting heeft vanuit Nigeria een hulpvraag ontvangen in 2022 om hen daar in het 
kinderwerk te ondersteunen. Dit betreft een nieuw project en land voor Stichting Gift4achild. 
Het bestuur heeft met dit verzoek ingestemd en er zijn diverse gelden overgemaakt t.b.v. de 
hulpbehoevende kinderen voor de aanschaf van knutselartikelen, schoolartikelen en voor 
maaltijden. 
 
 

Project Nigeria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Activiteiten 

In 2022 zijn er diverse verkoopactiviteiten en activiteiten voor fondsenwerving georganiseerd 
waaronder in Rotterdam Centrum, Schiedam Centrum en tijdens Koningsdag 2022 in 
Rotterdam. 
 
Door de Stichting zijn in 2022 schooltassen gekocht plus schoolartikelen. Dit voor de 
projecten Apoera, Nickerie en Commewijnein in Suriname.  
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Zeepost dozen gevuld met schooltassen, snoep-koek, kleding, schoeisel, levensmiddelen 

 
 
 
De goed gevulde schooltassen met daarnaast ook kleurboeken en snoep zijn middels grote 
dozen verstuurd in de zomer van 2022.  
 
In juli 2022 zijn er boeken verstuurd naar de projecten Apoera en Commewijne in Suriname. 
 
In december 2022 zijn er Kerstgiften/donaties voor de kinderen overgemaakt naar de 
projecten en partners in Indonesië, project vuilnisbelt en project Weeshuis Noord-Sulawesi. 
 
In de Kerstperiode van 2022 is er een Kerstactie georganiseerd door de Stichting. Door de 
donateurs en geïnteresseerden in Nederland zijn gelden gedoneerd t.b.v. de aanschaf van 
voedselartikelen. Deze gelden zijn gedoneerd aan de projecten in Suriname en Togo. Dit 
was een succes. Vele mensen naast de reguliere donateurs hebben een bijdrage geleverd. 
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De pakketzendingen aan de projecten in Suriname, Indonesië en Togo worden gedaan op 
grond van door Gift4achild zelf ingeschatte behoeften van de ontvangers, terwijl ook kleine 
giften werden verstrekt aan acute behoeften. Ook deze pakketzendingen zijn in 2022 weer 
door de Stichting verstrekt. 
 
In de nazomer van 2022 heeft Lilian Moti de projecten in Suriname bezocht. Zij heeft veel 
gereisd tussen de projecten en heeft alle projecten die worden ondersteund door de stichting 
kunnen bezoeken. 
 

 
Project Indonesië 

 
 

Schooltassen voor de projecten in Suriname 

Apoera                                                                             Nickerie 
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Margaretha – Commewijne 

 
 

 
 

6. Plannen voor 2023 

Voor het realiseren van de doelstellingen uit het beleidsplan 2021-2023 zal de Stichting zich 
verder inzetten op het initiëren en uitvoeren van de activiteiten. Daarbij zal de nadruk worden 
gelegd op het verzamelen van verbruiksartikelen voor goederenverkoop, projectgerichte 
acties vanuit de Stichting, promotiebijeenkomsten organiseren en actief opzoek naar 
donateurs en sponsoren.  
 
Belangrijke doelen voor 2023:  

 Versterking en uitbreiding van het bestuur Stichting Gift4achild met een  
vice-voorzitter en algemeen bestuurslid.  

 Samen de visie, missie en doelen van Stichting Gift4achild verder uitwerken. 
 Meer aandacht voor het gebruik van sociale media. 
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7. Voorlopige Jaarrekening  

7.1 Resultatenrekening per 31 december 2022 

 

Ontvangsten GIFTEN      €11.474,00 

 OPBRENGST VRIJMARKTEN:    €1.234,00 

      

  In totaal ontvangen:     €12.608,00 

Besteed aan:        

 BUREAU-KOSTEN waaronder:    €2.005,00 

 Bankkosten    €287,00  

 Promotie     €367,00  

 Web-site     €1.351,00  

        

 LOPENDE PROJECTEN waaronder:    €8.479,00 

1 Ondersteuning kinderen te Suriname, Nickerie Huis des Heren €843,00  
2 Ondersteuning kinderen te Suriname, Apoera  €1.611,00  
3 Ondersteuning kinderen te Suriname, Margareta/Commewijn €5.101,00  
4 Ondersteuning kinderen te Indonesië Noord-Sulawesi   €212,00  
5 Ondersteuning kinderen te Indonesië, Mefiboset/Tomohon   €212,00  
6 Ondersteuning kinderen te Nigeria   €500,00  

        

  In totaal uitgegeven:    €10.484,00 

        
Resultaat Is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven en bedraagt: €2.124,00 

  
Eindvermogen Saldo van de rekening NL89INGB0007231320 bij de ING-Bank: €16.595,00 
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7.2 Balans en Staat van baten en lasten over 2022 

 
 

       

 B A L A N S  

       
Kas  €50,00  Positief Vermogen €16.645,00 

Bank  €16.595,00  Nog te verrekenen 0,00 

Waarde goederen €0,00  Reservering 0,00 

Negatief Vermogen €0,00     

 Totaal €16.645,00   Totaal €16.645,00 

       

 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

       
Baten Giften     €11.474,00 

 Opbrengst vrijmarkten   €1.134,00 

       

     Totaal €12.608,00 

Lasten       

 Promotie & Bureaukosten    €367,00 

 Bankkosten    €287,00 

 Website    €1.351,00 

 Besteed aan projecten   €8.479,00 

     Totaal €10.484,00 

       
Jaarresultaat    €2.124,00 

     
Resultaat toegevoegd aan vermogen    €2.124,00 

 

7.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 

De ontvangen donaties zijn toereikend om in 2023 te voorzien in het project Noord-Sulawesi, 
Indonesië, voor de bouw van een wijkkeuken en groepsaccommodatie. Dit om de kinderen 
dagelijks te kunnen voorzien van voedsel en opvang. Deze kinderen werken en leven op een 
vuilnisbelt in Noord-Sulawesi. 
 
Vanuit het project Margaretha Commewijne, Suriname is in 2022 de hulpvraag gesteld voor 
het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de bouw van een weeshuis. De 
ontvangen donaties zijn toereikend om in 2023 te voorzien. 
 
 
 


