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1.Inleiding 

 
Dit is het jaarverslag van de Peerke Donders Stichting (PDS) van 2020. We leggen 
verantwoording af over ons beleid en onze uitgaven over dat jaar.  
 
Piet Molenaar 
Tot ieders droefenis is op 25 maart 2020 
overleden onze dierbare voorzitter Piet 
Molenaar na een kort ziekbed op de 
jonge leeftijd van 50 jaar. Piet was een 
grote drijvende kracht achter de 
organisatie van de Peerke Donders 
Stichting. De bijdrage van Piet aan de 
organisatie in de voorbije jaren is moeilijk 
te overschatten. Zijn echtgenote Muriel 
van Elburg heeft het ondanks haar grote 
persoonlijke verlies op zich genomen om 
het voorzitterschap over te nemen en de 
organisatie van de PDS verder te leiden. 
Het is te prijzen dat ze zich in deze 
moeilijke tijd toch weer zo intensief met 
de organisatie bezig heeft willen houden. 
Muriel heeft zich tot taak gesteld het 
bestuur te verbreden en nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen op het vlak van 
fondsenwerving, waarmee de continuïteit 
van onze projecten kan worden 
gewaarborgd en de activiteiten waar 
gewenst kunnen worden uitgebreid.  
 
 
Werkbezoek 
Ook in 2020 hebben we weer met veel genoegen samengewerkt met onze partnerorganisaties in 
Cambodja (CIOMAL) en Vietnam (RCI). We hebben nauw contact onderhouden met de 
uitvoerenden. We zijn heel positief over hun toewijding bij het werk voor de mensen om wie het 
ons gaat. De betrokkenheid van de medewerkers van deze organisaties is groot.  
In februari 2020 is bestuurslid Enrico Broersen op werkbezoek geweest in Vietnam en Cambodja. 
In dit jaarverslag is het resultaat daarvan opgenomen in paragraaf 3.3. 
 
Corona 
2020 was ook het eerste jaar dat de ziekte corona voor een pandemie zorgde. Dit had enige 
impact op de organisatie van PDS in Nederland en onze partner in Cambodja, maar vooral voor 
het werk in Vietnam, zoals we in dit verslag uiteenzetten. 
 
 
 
Het werk van de PDS voor mensen en gezinnen getroffen door lepra in Zuidoost Azië 
Doorgaans kunnen mensen goed genezen van lepra, maar houden zij een handicap door de 
lichamelijke gevolgen van de ziekte. Protheses helpen hen weer zelfredzaam te worden. Deze 
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moeten worden onderhouden. Als gevolg van het optredend gevoelsverlies worden infecties 
soms niet op tijd opgemerkt, zodat soms nieuwe complicaties optreden en zelfs amputatie nodig 
kan zijn. De PDS hielp ook in 2020 met nieuwe protheses en hielp deze goed en tijdig te 
onderhouden. 
 
Niet alleen degene met de handicap, maar ook hun gezinnen worden doorgaans getroffen door 
de gevolgen van de ziekte. Zij ervaren vaak economische gevolgen, met name als de door de 
lepra getroffen persoon ook een kostwinner was. Zo kan het onderwijs van hun kinderen vaak 
niet gefinancierd worden. En het gaat ook om sociale gevolgen, omdat gezinnen van genezen 
lepra-patiënten - door onwetendheid - vaak als besmettelijk worden gemeden. De PDS 
financierde ook in 2020 weer het onderwijs van kinderen van deze gezinnen, het basis- en 
voorgezet onderwijs en zelfs de hogeschool/ universiteit. Deze kinderen doorbreken zo de 
armoedespiraal én kunnen later hun ouderlijke gezinnen helpen onderhouden. 
 
 

2. Organisatie  

2.1. Naam en vestigingsplaats 
De Peerke Donders Stichting voor Leprabestrijding is gezeteld in Amsterdam. De stichting is bij 
de oprichting in 1977 genoemd naar Petrus (Peerke) Donders, die leefde van 1809 tot 1887. Hij 
was afkomstig uit Tilburg en werkte zijn leven lang voor leprapatiënten in Suriname. 
De PDS staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor 
Amsterdam onder nummer 41231367.  
 

2.2. Onze missie 
De missie van de Peerke Donders Stichting is om de omstandigheden voor (ex-)leprapatiënten te 
verbeteren en ze in staat te stellen zelf in hun onderhoud te voorzien door re-integratie in de 
samenleving. De projecten leiden tot een acceptabeler leefklimaat en geven de (ex-)patiënten en 
hun familieleden weer meer gevoel van eigenwaarde. Wij richten ons op Zuidoost-Azië waar de 
problemen van door lepra getroffenen soms nog groot zijn. 
 

2.3. Uitgangspunten van de Peerke Donders Stichting 
Langetermijn 
Het uiteindelijke langetermijndoel van de Peerke Donders Stichting is zichzelf overbodig te 
maken. Projecten zouden indien mogelijk moeten worden overgedragen aan reguliere 
overheidsinstanties. Probleem is dat dit nog niet altijd mogelijk is terwijl de behoefte aan de hulp 
actueel is.  
De Verenigde naties heeft voor 2000 de Millenniumdoelstellingen opgesteld die per 2016 zijn 
geherformuleerd in Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De PDS sluit daarop aan en heeft haar 
uitgangspunten daarna opnieuw geformuleerd. Deze kunnen samengevat worden tot de 
volgende specifieke langetermijndoelstellingen: 

● Het verlenen van hulp bij de bestrijding van (de gevolgen) van lepra in Zuidoost-Azië; 
● De sociaal-economische herintegratie van voormalig leprapatiënten en hun gezinnen in 

de samenleving daarbij mogelijk maken; 
● Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Naar land gespecificeerde, concrete doelen op lange termijn: 
Vietnam: 
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• Het verstrekken en onderhouden van diverse protheses voor door lepra getroffen 
personen. 

• Bijdragen aan scholing van kinderen uit door lepra getroffen gezinnen. 
Cambodja: 

• Bijdragen aan scholing van kinderen uit door lepra getroffen gezinnen 

• Het realiseren van bescheiden woningen voor door lepra getroffen personen 

• Het ondersteunen van support workers om de doelen te kunnen realiseren. 
 
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de doelstellingen voor de komende jaren. 

 

2.4. Samenstelling bestuur en medewerkers 
Op 1 januari van het jaar 2020 bestond het bestuur van de Peerke Donders Stichting voor 
Leprabestrijding uit de volgende personen: 

● Piet (P.J.) Molenaar   voorzitter 
● Enrico (E.G.J.M.) Broersen  penningmeester 
● Jos (J.H.) Heijnen   secretaris 

Nevenactiviteiten van de bestuursleden:   
Piet Molenaar: bio-informaticus, geen overige betaalde nevenfuncties; Enrico Broersen: geen 
betaalde nevenfuncties; Jos Heijnen, verpleegkundige/fotograaf, geen overige betaalde 
nevenfuncties. De bestuursleden hebben geen relevante (overige) onbezoldigde nevenfuncties.  
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 5 jaar. Zij zijn steeds herbenoembaar door 
het bestuur. Het bestuur kiest bij een vacature een nieuw bestuurslid. 
 
Medewerkers waren in 2020  

● Bas (S.C.) Heijnen 
● Muriel (M.A.L.) van Elburg (lid en 

vanaf 23 november tevens 
voorzitter) 

● Arne van Hofwegen (tot 23 
november 2020) 

● Vincent (W.J.M.) Kuit (vanaf 23 
november 2020)  

 
Adviseur was in 2020 

• Jan Robijn 
 
 

 
Het bestuur van PDS op 1 januari 2020. 
V.l.n.r. Piet Molenaar, Muriel van Elburg, Bas 
Heijnen, Arne van Hofwegen, Enrico 
Broersen, Jos Heijen. 

 
Noch leden van het bestuur, noch medewerkers ontvangen bezoldiging, middellijk of onmiddellijk. 
Vergaderkosten worden niet vergoed. Reiskosten voor werkbezoeken aan de projecten kunnen 
worden gedeclareerd. Gemiddeld wordt eens in de twee à drie jaar door een of twee leden een 
intensief werkbezoek van twee weken afgelegd in de regio. In 2020 heeft penningmeester Enrico 
Broersen in dit kader Vietnam en Cambodja bezocht. 
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2.5. Vergaderingen 
Naast diverse informele contacten door het jaar heen vergaderde de Peerke Donders Stichting in 
dit jaar formeel op: 

● 24 oktober 2020 via videobellen 
● 23 november 2020 via videobellen. 

 

2.6. Inschrijvingen en contacten 
CBF 
De toezichthouder CBF heeft in 2019 opnieuw vastgesteld dat de Peerke Donders Stichting  
voldoet aan de normen van de erkenningsregeling. Sinds 2010 (de oprichting van het CBF) mag 
de Peerke Donders Stichting het predicaat “een Erkend Goed Doel” van het CBF voeren. 
 
ANBI 
De Peerke Donders Stichting staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
nummer 8155.75.634 met kenmerk BCA-UPB/11/045.  
Dankzij deze beschikking kunnen gevers hun donaties aan de PDS aftrekken van het belastbare 
inkomen en kan de PDS vrijstelling krijgen van schenkings- of successierecht. 
 
Kamer van Koophandel 
De Peerke Donders Stichting staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Amsterdam 
onder nummer 41231367. 
 
Kennisbank Filantropie 
We zijn opgenomen in de Kennisbank Filantropie, centraal informatiepunt voor alle goede doelen, 
fondsen, kerken en ANBI’s in Nederland.  
 
Contacten met andere organisaties. 
Er waren verschillende besprekingen met RCI (Research Center for Inclusion), de lokale en 
onafhankelijke opvolgers van wat vroeger een lokale entiteit van de NLR (De Leprastichting) was, 
over de gezamenlijke projecten. Die vonden plaats via Skype-sessies en e-mail met het Mekong 
kantoor in Hanoi, Vietnam. 
 
Er waren verschillende contacten met CIOMAL (Campagne Internationale de l’Ordre de Malte 
contre la lèpre), onze partner in Cambodja; die vonden voornamelijk via Skype-sessies en  e-mail 
plaats. In het werkbezoek van 2020 aan Vietnam en Cambodja werden weer veel projecten en 
partnerorganisaties bezocht, waaronder CIOMAL. 
 

2.7. Transparantie 
Het beleidsplan, het bestuursverslag en het financieel jaarverslag zullen worden vermeld op de 
website. Ze zijn tevens opvraagbaar bij de secretaris. 
 

2.8. Klachtenprocedure 
Klachten over de PDS kunnen schriftelijk of per e-mail, deugdelijk onderbouwd, worden ingediend 
bij de secretaris. Deze stuurt binnen een week een bevestiging van ontvangst. Binnen twee 
weken zal contact worden opgenomen met degene die de klacht heeft ingediend. Anonieme 
klachten worden niet in behandeling genomen. 
Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kan deze worden neergelegd bij 
het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF zal dan contact opnemen met het bestuur van de 
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PDS. Klachten worden geregistreerd in een klachtenregister. Dit wordt beheerd door de 
secretaris. 
 

3. Doelen en resultaten  

3.1. Vietnam 
Vanaf oktober 2019 is onze partnerorganisatie NLR (de Leprastichting) in Vietnam verdergegaan 
als lokale NGO onder de naam RCI (Research Center for Inclusion) onder leiding van Thuy 
Nguyen. RCI was ook in 2020 de partner van de PDS in Vietnam. Voor de aanvragen wordt er 
gewerkt met een z.g. Grant Letter. De PDS committeert zich aan een bedrag wat wordt 
overgemaakt gebaseerd op een weloverwogen projectaanvraag. Een eerste bedrag  wordt aan 
het begin van het jaar overgemaakt. Op basis van goedkeuring van rapportage na een half jaar 
volgt het resterende bedrag.  
 
Met trots kunnen wij vermelden dat wij in samenwerking met de NLR Mekong tussen 1997 en 
2020 de volgende doelen bereikt hebben voor door lepra getroffenen: 
 

 
 

• 6.654 hulpmiddelen, 
voornamelijk protheses en 
reparaties aan protheses verstrekt 

• 1497 schoolkinderen en 
studenten financieel ondersteund 

• 2316 mensen geholpen met 
voedsel (noedels, gedroogd vlees, 
suiker, melk) 

• 236 huisjes gebouwd met 
sanitaire voorzieningen 

• 12 microkredieten verstrekt voor 
eigen bedrijven  
 
 
 
RCI Vietnam, dhr Chieu die in 1999 
voor het eerst een prothese kreeg van 
PDS aan het werk, december 2020 
 
 
 

3.1.1. Doelstellingen in 
Vietnam in 2020 
Het verstrekken en 
onderhouden van diverse 
protheses voor (voormalige) 
leprapatiënten. 
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De RCI werkt met orthopedische werkplaatsen door geheel 
Vietnam (zie kaartje hiernaast) waarbij de werknemers 
(voormalig) lepra patiënt zijn. Zij maken de protheses, 
orthopedisch schoeisel, voorzien in stompzorg en voeren 
reparaties uit. Deze technici bezoeken met het mobiele 
protheseteam de 19 leprozencentra twee a drie keer per jaar, 
alwaar ze de reparaties uitvoeren.  
 
Hoewel het aantal nieuwe leprapatiënten in Vietnam al enige 
jaren daalt blijft de prothesezorg nog steeds noodzakelijk. Een 
prothese gaat gemiddeld drie tot vier jaar mee. Tijdens een 
bezoek van het mobiele team worden alle protheses nagekeken 
en zonodig gerepareerd. Het prothese-project zal een zeer 
belangrijke activiteit blijven voor PDS, omdat zelfredzaamheid 
start met mobiliteit. De PDS wil dit project de komende jaren 
blijven financieren. 
 
Bijdrage in school- en studiekosten voor kinderen uit 
families van (voormalig) leprapatiënten 
Kinderen uit arme door lepra getroffen gezinnen maken een 
grotere kans om voortijdig school te moeten verlaten. Het 
schoolgeld is een last en soms moeten de kinderen zelfs gaan 
werken om in de kosten van levensonderhoud te helpen voorzien. 
Door financieel bij te dragen kunnen we voorkomen dat kinderen 
hun school moeten afbreken of zelfs helemaal niet naar school 
gaan. De RCI heeft strenge selectiecriteria om te beoordelen 
welke gezinnen in aanmerking komen voor steun. 
 

3.1.2. Gerealiseerde resultaten 
in Vietnam in 2020 
Gevolgen corona 
Na de uitbraak van COVID-19 
belemmerden de lockdown en de eis 
om sociale afstand te bewaren, tijdens 
piekperiodes van het jaar en in alle 
regio's van het land de 
projectactiviteiten tot oktober. Reizen 
van plaatsen naar plaatsen was niet 
toegestaan of werd afgeraden, zodat de 
werkzaamheden van het prothese-team 
werden vertraagd. Gelukkig konden in 
het laatste kwartaal nadat de 
maatregelen waren versoepeld de 
beoogde werkzaamheden alsnog 
worden uitgevoerd.  
De stagnatie van de productie en de 
werkloosheid leverden voor de door 
lepra getroffenen een verdere afstand 
op tot de arbeidsmarkt.                         Dhr Hiep op bezoek bij een door lepra getroffen gezin, dec. 2020 
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Gemiddeld was de werkloosheid en inkomensverlies bij hen veel groter, bleek uit onderzoek. 
Dankzij hun protheses konden door lepra getroffenen zich vaak toch staande houden met 
landbouw, pluimvee houden, of door handwerk te maken, kleding te naaien, of andere eigen 
activiteiten te ontwikkelen. Helaas hadden kinderen uit gezinnen van door lepra getroffenen het 
bij het onderwijs extra moeilijk. Veel van deze gezinnen konden tijdens de perioden van lockdown 
en social distancing niet beschikken over een goede computer en/of smartphone en verbinding, 
die nodig waren voor online leren. Dit heeft wel invloed gehad op hun studieresultaten.  
 
Prothese Zorg 
Onze partner RCI verzorgt al sinds 1998 
prothesezorg in 3 regio’s in Vietnam (Noord- 
Midden en Zuid-Vietnam). Elk jaar krijgen 
honderden mensen een gratis prothese of 
reparatiezorg. In 2020 werden door de 
verzamelde teams in Vietnam in de 
ziekenhuizen, de leprosaria (instellingen voor 
de huisvesting van door lepra getroffenen) en 
op locatie in het land 104 volledig nieuwe 
prothesen aangemeten voor in totaal 95 door 
lepra getroffenen. Ook zijn er 363 
“verbindingsonderdelen”, zogenaamde 
straps, vernieuwd. Er werden ook 26 nieuwe 
prothetische voeten gemaakt en 23 flexibele 
sockets gerealiseerd. Er zijn elf fieldtrips 
gerealiseerd naar afgelegen delen van het 
land. In totaal 814 door lepra getroffen 
personen hebben nieuwe prothesen 
gekregen, een extra hulpmiddel, een 
reparatie, revisie en/of controle.  
Bijzonder: drie van de technici van de 
reparatieteams zijn zelf de kinderen van door 
lepra getroffenen. 
 
Onze vaste veldwerker bij RCI,  
dhr. Nguyen Dinh  Hiep 

 
 
 
Financiering school en opleiding 
Veel kinderen uit arme gezinnen van door lepra getroffenen dreigen hun school moeten te 
verlaten en/of hun verdere studie te moeten beëindigen vanwege de financiële last. Met het 
Scholarship-project wordt financiële steun geboden aan die kinderen om hun schoolopleiding af 
te maken.  
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Dhr Hiep bij het verlenen van schoolbeurzen in Leprosarium Ben San, december 2020 
 
In 2020 ontvingen 88 kinderen/studenten een beurs gefinancierd door PDS in Vietnam.  
24 kinderen kregen basisonderwijs. 26 kinderen gingen naar het middelbaar onderwijs, 27 
kinderen naar hoger middelbaar onderwijs. Op hbo- en universitair niveau is aan 11 studenten 
een beurs verleend. Voor hogescholen en universiteiten is de bijdrage vanuit PDS niet volledig 
kostendekkend. Met het vooruitzicht op een relatief goed betaalde baan dat een 
hogeschooldiploma of universitaire titel biedt, verwacht de PDS dat de student bereid is een 
studieschuld op zich te nemen. De drempel om te gaan studeren wordt door de steun van PDS 
wel belangrijk lager en daarom maakt men er graag gebruik van. 
 
Aan de in het onderwijsproject gesteunde gezinnen die het hoofd niet boven water konden 
houden tijdens de lockdown is extra financiële ondersteuning geboden. 
 

Noodhulp lepradorp 
PDS heeft op speciaal verzoek van onze 
partner RCI wegens bijzondere 
omstandigheden ingestemd met incidentele 
noodhulp aan 255 arme en oudere door 
lepra getroffenen met een handicap in het 
lepradorp Quy Hoa, die ernstig werden 
getroffen door de maatregelen als gevolg 
van Covid-19. Door de reisbeperkingen kon 
het dorp door de gebruikelijke donor-
organisatorische en particuliere donateurs 
niet worden bereikt. Deze mensen werden 
door PDS gesteund met pakketten met 
dagelijkse benodigdheden, d.w.z. rijst, 
bakolie, gecondenseerde melk en suiker.    

    
Noodhulp van PDS in Quy Hoa  
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Cumulatieve resultaten Vietnam 
Tussen 1997 en 2020 de volgende doelen bereikt hebben voor door lepra getroffenen in 
samenwerking met de NLR Mekong, thans RCI: 

• 16.654 hulpmiddelen, voornamelijk protheses en reparaties aan protheses verstrekt; 

• 1497 schoolkinderen en studenten financieel ondersteund; 

• 2316 mensen geholpen met voedsel (noedels, gedroogd vlees, suiker, melk); 

• 236 huisjes gebouwd met sanitaire voorzieningen; 

• 12 microkredieten verstrekt voor eigen bedrijven. 
 

  
Mevrouw Đặng Thị Xanh uit Quoc Oai lep is weer mobiel dankzij PDS 

 

3.2. Cambodja 
In samenwerking met CIOMAL wordt in Cambodja een aantal kleine projecten uitgevoerd in de 
bestrijding van de gevolgen van lepra en de sociale re-integratie van ex-patiënten. De activiteiten 
worden in samenhang aangeboden en vooraf wordt een screening gedaan naar noodzaak en 
slagingskans, om de meest geschikte door lepra geraakte families te vinden en de meest 
passende of noodzakelijk hulp te bieden. Gedurende de periode waarin de hulp wordt gegeven, 
worden de mensen die ondersteund worden door PDS, regelmatig bezocht en gevraagd naar de 
vorderingen. Dit werk en de daarmee gekoppelde verslaglegging wordt door lokale mensen, 
gefinancierd door PDS, onder begeleiding en in dienst van CIOMAL gedaan. De betreffende 
medewerkers komen vaak zelf uit een door lepra getroffen gezin.  
 

3.2.1. Doelstellingen in Cambodja in 2020 
Onderwijs en bijbrengen van kennis en vaardigheden  
De PDS voorziet in het verschaffen van studiebeurzen en -leningen  voor onderwijs aan kinderen 
uit gezinnen waarvan de kostwinner is getroffen door lepra. En de PDS voorziet in financiering 
van het aanleren van praktische vaardigheden aan direct door lepra getroffen mensen, om met 
de door lepra veroorzaakte handicap om te gaan, waaronder ook het (opnieuw) leren lezen en 
schrijven, maar bijvoorbeeld ook het dichtknopen van een jas met één hand, het leren van 
praktische vaardigheden voor een beroep zoals kapper of automonteur.  
 
Leerlingen en studenten in het primaire, secundaire, hoger- en wetenschappelijk onderwijs 
worden gesponsord en er wordt gevolgd hoe ze vorderen in hun scholing en opleiding. Bij 
onvoldoende progressie kan de sponsoring stopgezet worden.  
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Ondersteunen van support workers 
Onze SER workers, Mr Seyha en Mrs Try Laiseang, zelf afkomstig uit lepra gezinnen, verlenen 
hulp bij het rehabilitatieproces van andere (ex-)patiënten. Zij zijn met een PDS-bijdrage opgeleid. 
Ook in 2020 hebben wij hen financieel ondersteund bij hun werk voor onze stichting. Zij zijn in 
Cambodja onder andere verantwoordelijk voor de selectie van kandidaten die in aanmerking 
komen voor ondersteuning door PDS, de monitoring van de projecten en de verslaggeving over 
de vorderingen betreffende huizenbouw, scholing en ontwikkeling van de opgestarte eigen 
bedrijfjes. Zij houden kantoor bij CIOMAL, maar reizen gedurende het jaar voor PDS door 
Cambodja om (nieuwe en bestaande) hulpbehoevende (ex)leprapatiënten te vinden of te 
bezoeken, de hulpbehoefte te registreren, en de effectiviteit van de geboden hulp te monitoren en 
bij te stellen, waar nodig. Zij maken ook de rapportages aan PDS over de geleverde prestaties en 
vorderingen. Zij zijn effectief onze “mensen ter plaatse”, waar wij vanuit Nederland de hulpvraag 
niet rechtstreeks zouden kunnen coördineren.  
 
Financieren van microkredieten 
Hierbij ontvangen mensen een klein startkapitaal en een training passend bij het bedrijfje of 
ambacht dat ze willen starten. Daarnaast ontvangen ze een periode begeleiding om de start 
succesvol te laten verlopen.  
 
Het realiseren van bescheiden woningen voor (voormalige) leprapatiënten 
Bij PDS kon een aanvraag worden gedaan voor de (ver)bouw van een huisje.  
Voorafgaand aan het (ver)bouwen werd een inventarisatie gedaan om te bepalen wie hiervoor in 
aanmerking zouden komen en wat de kosten zouden mogen zijn.  
De volgende criteria zijn gehanteerd: 
- kan de lokale overheid het ook zelf  bekostigen? 
- hoe is de financiële positie van de aanvrager en zijn familie ?   
- wat is er afhankelijk van de geografische condities nodig ?   
- wordt voldaan aan de voorwaarde dat de door lepra geraakte persoon door de bouw van het 
huis (weer) in zijn gemeenschap wordt opgenomen ? 
 
Gedurende de bouw werden de vorderingen beoordeeld en werd gerapporteerd of er aan de 
bouweisen en opzet werd voldaan. Er is een afnemende behoefte aan huisjes geconstateerd. 
 
Overige activiteiten 
De SER werkers ontvingen een bescheiden salaris en konden werkgerelateerde trainingen 
volgen of dito bijeenkomsten bijwonen.  
 

3.2.2. Gerealiseerde resultaten Cambodja in 2020 
Gevolgen corona 
Corona heeft niet heel ernstig toegeslagen en is goed bestreden in Cambodja. De lockdowns zijn 
niet streng geweest. Het werk voor PDS/Ciomal kon in hoofdzaak worden uitgevoerd. 

 
Financiering school en opleiding 
In 2020 gingen met steun van de PDS 77 kinderen en jongvolwassenen uit door lepra getroffen 
gezinnen naar school, hogeschool of universiteit (dat is 34 meer dan in 2019): 
- Vijftien kinderen bezochten de basisschool met steun van PDS 
- Achttien kinderen bezochten de middelbare school met steun van PDS 
- Vier kinderen uit drie provincies zijn daarnaast nieuw geselecteerd voor bekostiging van de 
basisschool (1) of middelbare school (3) vanaf september 2020. Allen zijn kinderen van 
getroffenen door lepra. 
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- Vijf jongeren studeerden aan een hogeschool of universiteit met steun van PDS, twee van hen 
volgden studies tot accountant, de anderen studeerden Franse taal, overheidsadministratie en  
aan de pedagogische academie. Eén van hen was zelf hersteld van lepra en de anderen kind van 
door lepra getroffenen. 
 

 
 

 

 

 

Phy Phea, tweedejaars 
student accountancy, 
Vanda Insitute Phnom 
Penh, met steun van PDS 

 
 
 
 
 

 
De steun van PDS omvatte schoolgeld, studiematerialen, eten op school en voor verderaf 
wonende kinderen een fiets. Om de voortgang van het onderwijs en de studie en  het lesbezoek 
te monitoren werd actief contact onderhouden met schooldirecties, onderwijzers en de gezinnen 
van de leerlingen en studenten. 
 
 
 
 
 
Hak Lihorng, zit in groep 5, Kg 
Cham provincie, met steun van 
PDS.  
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Waterfilters 
PDS doneerde aan veertig gezinnen, alle door lepra getroffen, uit veertien provincies een 
waterzuiveringsinstallatie voor hun gezondheid en veiligheid.   
 

 
Een nieuwe waterfilter  
van de PDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Microkredieten en huisjesbouw 
Dit verslagjaar zijn er geen huisjes met toilet gebouwd voor door lepra getroffen personen met 
steun van de PDS. Wel heeft onze partner CIOMAL zes huisjes gebouwd en er drie gerenoveerd 
en nog achttien toiletten gebouwd.   
 
In totaal zijn er aan twaalf gezinnen microkredieten verleend van bedragen tussen de 250 en 750 
euro.  
- Zes gezinnen kregen een microkrediet voor ‘cow banking’. Daarbij krijgt een gezin een koe in 
gebruik die ze een periode mogen onderhouden. Het kalf dat de koe krijgt mogen ze houden, 
waarna de koe naar een ander gezin verhuist. Het kalf kunnen ze op laten groeien en houden of 
eventueel verkopen.  
- Voor pluimveehouderijen werd aan drie gezinnen een krediet gegeven. 
- Voor tuinbouw kregen twee gezinnen een krediet.Con 
- een gezin kreeg een krediet voor een mobiel buurtwinkeltje. 
 
SER medewerkers 
Om de werkzaamheden te coördineren hebben de twee vertrouwde lokale medewerkers Mr 
Seyha en Mrs Try Laiseang (zelf afkomstig uit lepra gezinnen) bescheiden salaris ontvangen. Mr 
Seyha heeft een cursus Engels gevolgd op kosten van de stichting. Dat is van belang voor de 
communicatie met en voor de rapportage ten behoeve van de verslaglegging aan de PDS.  
 

3.3 Verslag werkbezoek Enrico Broersen 2020 
 
Enrico Broersen heeft het werkbezoek naar Vietnam en in Cambodja alleen afgelegd, hoewel dit 
doorgaans door twee leden wordt gedaan. Piet Molenaar zou ook meegaan, maar zijn conditie 
liet dit niet meer toe. Het volledige vooraf geplande programma kon worden gevolgd in twaalf 
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dagen. Hoewel de beduchtheid voor een mogelijke pandemie-uitbraak in de bezochte landen al 
veel groter was dan in Europa, kon Enrico zich toch nog vrij bewegen, wat een maand later 
ondenkbaar zou zijn geweest. In die zin, kwam het werkbezoek precies op tijd. 
 
Activiteiten tijdens werkbezoek 
In Vietnam werden het kantoor en de medewerkers van R.C.I. en twee leprosaria (Hai Duong, 
Ben Sanh). Verder is gesproken met een medewerker van het mobiele prothese team. Zo kon 
een beeld worden gekregen van de ontwikkelingen ter plaatse.  
In Cambodja werden het kantoor en de medewerkers van CIOMAL in het Khien Khlang 
Leprosarium (Phnom Penh) bezocht en een aantal families in diverse provincies (Takeo, Kep en 
Kampot, Kampong Speu) die op enigerlei wijze (huisjes, waterfilters, fietsen, 
voedingsondersteuning of studiefinanciering) ondersteund worden in hun weg (terug) naar een 
volwaardig lid van de lokale gemeenschap.  
 
 
De belangrijkste conclusies van dit werkbezoek: 
a) R.C.I. (Vietnam) is welwillend en ambitieus. Het is een lokaal gevestigde stichting met een 

focus op handicaps (dat is breder dan uitsluitend door lepra veroorzaakte handicaps), die 
zoekende is naar meer financieringsbronnen. Onze stichting is één van de bronnen, maar 
een aantal andere bronnen (die eerder ook al financiering gaven aan de voorloper van RCI, 
de Nederlandse Leprastichting, regio Mekong) hebben weliswaar overbruggingsfinanciering 
aan de nieuwe stichting willen meegeven, maar daar zit een eindtermijn aan. Voor RCI is het 
zaak de komende 2 jaar, als lokaal georganiseerde NGO, nieuwe financieringsbronnen te 
vinden, anders is de toekomst ongewis. Enrico heeft duidelijk gemaakt dat hoewel PDS, RCI 
een warm hart toedraagt en we vertrouwen willen uitstralen in deze jonge club, ze niet in 
staat is de kosten van RCI voor alle programma’s te kunnen financieren. Een aantal 
verbeterpunten om de samenwerking te versterken en duidelijk te maken wat wederzijds 
verwacht wordt, zijn hierbij aan bod gekomen. Omdat RCI een ruimer mandaat heeft dan 
PDS, vallen een aantal programma’s buiten de door PDS te financieren programma’s.  

b) In Cambodja gaat het Khien Khleang Leprosarium op termijn sluiten. CIOMAL, onze partner 
in Cambodja is op zoek naar een ander kantoor. De samenwerking van CIOMAL met het 
wereldwijde ILEP vaccinatieprogramma is in het verleden onderwerp van aandacht geweest. 
De samenwerking is in de afgelopen jaren steeds beter geworden, de lijnen zijn korter. Er is 
gesproken over een aantal mogelijkheden dat PDS kan inzetten om in de toekomst haar 
fondswerving te verstevigen en zo de financiering van het belangrijke werk van CIOMAL in 
Cambodja te blijven ondersteunen en waar mogelijk uitbreiden. 

c) In de afgelopen jaren heeft PDS kunnen voorzien in wat ruimere financiering aan onze 
partners, door enkele ruimhartige legaten en eenmalige giften. Aldus teerden wij in op dit 
nieuwe eigen vermogen. Inmiddels zijn we na een aantal jaren van daardoor mogelijk 
geworden extra bestedingen, noodgedwongen weer naar een normaler, meer bij onze 
reguliere inkomsten passend, bestedingspatroon teruggekeerd. Die boodschap, hoewel geen 
leuke, moest tijdens het werkbezoek worden overgebracht. Dit was een pijnlijke boodschap, 
juist in een tijd van een zich ontvouwende wereldwijde pandemie die armere gezinnen 
bovenmatig treft. Dit heeft motivatie gegeven voor het ontplooien van nieuwe activiteiten in 
onze fondswerving. 
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4. Doelstellingen voor de periode na 2020 

Dankzij een aantal grote legaten heeft de PDS over een reeks van jaren meer activiteiten kunnen 
financieren dan op basis van de donaties doorgaans mogelijk was. Al in 2019 heeft het bestuur 
op basis van een projectie voor komende jaren vastgesteld dat het uitgavenniveau bij 
gelijkblijvende omstandigheden vanaf 2022 naar beneden dient te worden bijgesteld. In overleg 
met onze  partnerorganisaties is daarop besloten om de nadruk te leggen op activiteiten die 
prioriteit hebben en die wij ook na 2022 haalbaar achten. De focus is daarbij nadrukkelijker 
komen te liggen op prothesezorg en het financieren van onderwijs voor kinderen uit door lepra 
getroffen gezinnen.  
  
Bij door lepra getroffen personen, die vaak moeite hebben om in hun inkomen te voorzien, kan de 
verleiding om de eigen kinderen van school te houden groot zijn. De schoolkosten zijn voor die 
ouders vaak een last die men niet kan dragen. Veel ouders zijn zich ook bewust van de gunstiger 
vooruitzichten voor kinderen die wél een opleiding afronden. PDS wil met een nadrukkelijker 
focus op scholing daarvoor een oplossing blijven bieden. Met de scholing en opleiding van de 
kinderen verbeteren de perspectieven voor deze gezinnen en ontkomen zij aan een herhalend 
patroon van armoede. 
 
Voor Cambodja was er in overleg met CIOMAL al een andere verdeling tussen beide 
organisaties afgesproken voor de te dragen kosten van uitvoering van de programma’s, wat tot 
een aanzienlijke besparing in de uitvoeringskosten op langere termijn heeft geleid.  
 
In Cambodja hebben we verder het huizenbouwproject beëindigd (c.q. de financiering ervan 
overgedragen aan CIOMAL) en de voedselhulp aan bejaarden bij een andere organisatie kunnen 
onderbrengen. Ook microkrediet beschouwen we niet langer als een kerntaak. Besloten is ons te 
focussen op de prothesezorg en scholing en opleiding, tot er weer meer budgettaire ruimte is. De 
uitgaven aan scholing mogen nog wel toenemen als daar voldoende budget voor blijkt.  
 
Activiteiten voor door Lepra getroffenen in Myanmar 
In Myanmar blijft de overheid achter met ondersteunend beleid voor de ook daar aanwezige 
groep van door lepra getroffenen. De Peerke Donders Stichting gaat de mogelijkheden 
onderzoeken voor het aanvragen van fondsen ten behoeve van reeds opgeleide medewerkers 
voor het vervaardigen en onderhouden van prothesen speciaal voor door lepra getroffenen in 
Myanmar. 
 
Fondsenwerving  
Het bestuur maakt zich met hernieuwde energie sterk voor het werven van inkomsten voor PDS. 
In 2020 zijn de volgende activiteiten ontwikkeld voor de komende jaren: 

- Het benaderen van bestaande relaties, komende uit persoonlijke contacten van 
medewerkers en bestuursleden. 

- Het vernieuwen van de website door deze toegankelijker te maken en donaties te 
vergemakkelijken. 

- Het opzetten van campagne(s) op de sociale media om nieuwe onbekende donateurs en 
nalatenschappen te verkrijgen. 

- Het (selectief) verspreiden van flyers van onze stichting. 
- Het ontwikkelen van evenementen gericht op fondsenwerving of daaraan deelnemen.  
- Het stimuleren van incidentele donateurs om een toezegging doen voor meerdere jaren. 
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Legaten en giften blijven zeer welkom bij de Peerke Donders Stichting. 
 
 
 
 

5. Financiën 
 

5.1. Nieuwsbrieven en bijdragen 
Er werden in juni en in december ongeveer 2000.nieuwsbrieven verstuurd. Dit resulteerde in een 
opbrengst van totaal € 29.609,-. Op de website wordt uitgelegd hoe een gift fiscaal voordelig kan 
zijn voor de schenker. Diverse nieuwe giften zijn voor de komende 5 jaar toegezegd.  
 
Voor 2020 hebben we het volgende overzicht gemaakt van de baten en lasten: 
 

5.2 Staat van Baten en Lasten  
   

   
 

   

Baten   
 2020 2020 2019 

Omschrijving  
 Realisatie Begroting Realisatie 

   
 € € € 

Baten uit fondsenwerving  29.609 21.000 23.517 

Legaten en Erfenissen  20.754 - - 

Som der baten  
 50.363 21.000 23.517 

   
 

   

Lasten   
 

   
Besteed aan de 
doelstellingen    

Ondersteuning te plaatse  62.905 61.000 68.660 

Werving Baten  
 

   

Lasten Fondsenwerving  2.063 2.500 2.077 

Beheer en Administratie  
   

Kosten Beheer en Administratie  2.468 - 2.148 

Reiskosten  
 

   

Werkbezoek   
 2.927 - - 

Financiële (Baten en) Lasten  726 - 558 

   
 71.089 63.500 73.443 

Saldo   
 -20.726 -42.500 -49.926 

   
 

   

Resultaatbestemming  
   

Continuiteitreserve  
 - - - 

Bestemmingsreserves  -20.726 -42.500 -49.926 



 

18 
 

  

Peerke Donders 

Stichting 

voor leprabestrijding 

Spinozastraat 23 III 
`     1018 HE Amsterdam 

T. +31 (0)6 24672827 

 

Email :  peerkedondersstichting@gmail.com      
www.peerkedondersstichting.nl 

 
 

     
 

5.3 Verschillenanalyse inkomsten: 
Donaties waren begroot op € 21.000. Er kwam ruim € 29.500 binnen. Een flink hogere opbrengst. 
Grotendeels verklaarbaar uit (extra) steunbetuigingen van vaste donateurs die Piet Molenaar een 
zeer warm hart toedragen. Wij leidden dat af uit de vele bijgevoegde mededelingen bij de 
donaties of op de bankbijschrijvingen.  
 
Hoewel er een uitkering uit een legaat / nalatenschap aangekondigd was, was ten tijde van de 
afsluiting van het voorafgaande boekjaar 2019 nog niet duidelijk welke omvang deze zou hebben. 
Inmiddels is de nalatenschap afgewikkeld en bedraagt de opbrengst ruim € 20.750.  
 

5.3 Toelichting op de staat van Baten en Lasten over 2020     

        
    Realisatie Begroting Verschil Realisatie 

        

    2020 2020 2020 2019 

    € € € € 

   4. Baten van Particulieren     

   Donaties en Giften 29.609 21.000 8.609 23.517 

   Sponsoring - - - - 

   Nalatenschappen 20.754 - 20.754 - 

   Totale Baten 50.363 21.000 29.363 23.517 

   Besteed aan de doelstellingen     

   5.  Ondersteuning ter plaatse1     

   Cambodja 25.905 26.000 -95 31.660 

   Vietnam 37.0002 35.000 2.000 37.000 

   Totaal Besteed 62.905 61.000 1.905 68.660 

 
 
 
1 Bovenstaande kosten worden slechts betaald uit eigen fondswerving en rente van 
banktegoeden. De PDS ontving in 2020 geen gelden uit subsidies, uit gezamenlijke acties met 
andere organisaties of uit beleggingen. Bij gerichte acties van derden (scholen, kerken, 
particulieren) wordt de opbrengst daarvan volledig bestemd voor het doel waarvoor de actie werd 
gehouden. 
 
2  Bij de vaststelling van de jaarrekening is bekend dat een bedrag ter grootte van ongeveer           
€ 9.500 van het 2020 budget voor Vietnam, door de invloed van Covid-19 (met name de 
reisrestricties) nog niet is besteed. De begrootte uitgaven zullen “ingehaald” worden in 2021. Dit 
bedrag zal aan het budget van Vietnam voor 2021 worden toegevoegd. Het nieuwe budget voor 
2021 voor Vietnam valt als gevolg daarvan lager uit dan oorspronkelijk begroot in de meerjarige 
vooruitblik. De opbrengst uit de nalatenschap en de hogere baten uit de nieuwsbrieven, zorgden 
er tenslotte voor dat de begrootte overbesteding over 2020 (€ 40.000) aanzienlijk lager uitviel (€ 
12.542).  
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5.4. Verschillenanalyse uitgaven 
In 2020 is in Vietnam minder uitgegeven aan scholing en aan onderhoud van prothesen. De 
oorzaak is te vinden in de mobiliteitsrestricties die door Covid-19 zijn ontstaan. Kinderen moesten 
met name vanuit huis onderwijs volgen. Maar omdat bij de armste families vaak geen apparatuur 
is om online les te kunnen volgen, konden kinderen soms geen les volgen en is ook een deel van 
de schoolgelden niet betaald. Tevens was het mobiele prothese team slechts een zeer beperkt 
deel van het jaar in staat om zich door het land te bewegen. Er is hierdoor helaas enige 
achterstand ontstaan - hopelijk in 2021 weg te werken – in het onderhoud en de verbetering van 
de prothesen.  
 
In Cambodja is halverwege het jaar besloten een deel van het budget te besteden aan 
voedselhulp aan de allerarmsten. Door Covid-19 kon een aantal mensen van de doelgroep niet in 
het elementairste levensonderhoud van hun gezin voorzien. In overleg met CIOMAL heeft PDS 
halverwege het boekjaar besloten eenmalig een deel van de allocatie te wijzigen, gezien deze 
uiterst dringende noodzaak.  
 
Het percentage van bestedingen aan de doelstellingen ten opzichte van de baten bedroeg dit jaar 
125%. Met andere woorden, we zijn dit jaar door een overschrijding met 25%  ingeteerd op ons 
vermogen. Wij konden het verschil tussen uitgaven en inkomsten bekostigen uit onze reserves. 
De komende jaren is daar vooralsnog bij gelijkblijvende omstandigheden steeds minder ruimte 
voor.  
 
Het percentage kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten was vanouds zeer 
laag met 4%. Dit betekend dat 96 cent van elke gedoneerde euro ter plaatse is besteed aan onze 
doelgroepen. Streven is dit ook zo te houden. 
 

5.5. Projecten 
Cambodja 

1. Onderwijsbeurzen      € 16.630 

2. Woningbouw of Renovatie     €   4.456 

3. Salaris voor Projectmedewerkers    €   4.345 

4. Taalonderwijs (Engels) voor personeel ter plaatse  €      431 

5. Leningen       €         - 

6. Fietsen en Wing kosten      €         - 

Totaal        € 25.8621 

1 Door gebruik te maken van een vaste wisselkoers (€ / $ =1,16) kunnen kleine verschillen 
optreden. 
 

 Vietnam 
1. Protheses, aangepast schoeisel, reparaties   € 19.900 

2. Vervoer, Administratie Mobiel Prothese Team   €   8.800 

3. Beurzen & kosten van toezicht     €   3.000 

4. Overhead voor programma uitvoering en kantoorkosten Hanoi €   3.000 

5. Auditkosten ter plaatse       €      500 

6. Noodhulp (ivm Covid 19)      €   1.800 

      Totaal        € 37.0002 
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Totaal Projecten 2020       € 62.862 
 

2 Door onderbesteding, vanwege Covid-19 reisrestricties en strenge lockdowns konden niet alle 
projecten in Vietnam uitgevoerd worden, het ter plaatse onderbestede bedrag van € 9.568 wordt 
overgeheveld naar het budget voor 2021. Dit budget zal als inhaalbudget meegenomen worden 
naar volgend jaar en de niet uitgevoerde projectonderdelen zullen zo snel mogelijk ingehaald 
worden. Het in de meerjarige begroting meegenomen bedrag voor Vietnam voor 2021 zal 
daarmee zo’n € 9.500 lager uitvallen.  
 

5.6. Vermogen 
Het besteedbaar vermogen aan het einde van het verslagjaar was €    102.168 
Cumulatief is er de afgelopen 40 jaar uitgegeven    € 1.733.724 
Het besteedbaar vermogen is als volgt te begrijpen: 
Continuïteitsreserve   €     7.000 
Bestemmingsreserve   €   95.168 
Besteedbaar Vermogen   € 102.168 
 

5.7. Begroting 2021 - Samenvattend 

Inkomsten:   € € 

Donaties Algemeen   22.000  

Nalatenschappen             -  

Rente   -/- 1.000  

Totaal     21.000 

      

Uitgaven:      

Kosten voor Fondswerving  3.000  

Projecten Vietnam   22.000  

Projecten Cambodja  18.500  

Totaal     43.500 
 
 

6.Prognose 
6.1. Strategische lange termijn doelen 
Onderstaande lange termijndoelen zijn ongeveer gelijk verwoord in ons beleidsplan. 
 
Als handvat voor het vaststellen van de strategische lange termijn doelen hebben wij voorheen 
de Millennium doelstellingen1 zoals geformuleerd door de Verenigde Naties gehanteerd. Deze 
zijn per 2016 in een nieuwe jas gestoken als Duurzame Ontwikkelingsdoelen2 die in 2030 hun 
beslag moeten krijgen (zie het overzicht hierna). 
 

 
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Millenniumdoelstellingen 
2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkelingsdoelen 
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Figuur 10 Duurzame ontwikkelingsdoelen 2016 Verenigde Naties 

Aan de zeventien  doelstellingen die de Verenigde Naties hebben geformuleerd levert de Peerke 
Donders Stichting een duidelijke bijdrage. PDS doet dit in nauwe samenwerking met 
partnerorganisaties RCI 3 en CIOMAL4. Dit laten we hieronder zien met verwijzing naar onze 
projecten. 
 
1: Geen armoede 
(Voormalig) lepra patiënten staan in Zuidoost Azië aan de onderkant van de samenleving. Arme 
gezinnen in Cambodja ontvangen microkredieten. 
2: Geen honger 
In Vietnam zorgen we voor voedselhulp voor zeer oude leprapatiënten, die op geen enkele 
manier meer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. 
3: Goede gezondheid en welzijn 
Dit is tevens een van de hoofddoelstellingen van onze stichting. Lepra is als ziekte nog 
endemisch in gebieden in Myanmar en er worden nog nieuwe gevallen ontdekt in Cambodja en 
Vietnam. De zenuwuitval die veroorzaakt wordt door de ziekte leidt tot handicaps. PDS financiert 
nieuwe protheses en het onderhoud daarvan. Ook wondverzorging programma's worden 
ondersteund.  In Cambodja ondersteunen we initiatieven van CIOMAL waarbij studenten en ex-
patiënten in fabrieken voorlichting geven, foldermateriaal uitdelen etc. 
4: Kwaliteitsonderwijs 
Het studiebeurzenprogramma van CIOMAL in Cambodja, bekostigd door PDS, geeft kinderen die 
anders geen of nauwelijks opleidingsmogelijkheden zouden hebben de kans om een 
schoolopleiding te volgen. In de afgelopen jaren zijn er al velen afgestudeerd en hebben velen 
werk gevonden. Een soortgelijk programma is in 2015 via NLR in Vietnam van start gegaan. Ook 
dat programma ondersteunt de PDS. 
5: Gendergelijkheid 

 
3 Research centre for inclusion, https://rci-nlr.org/ 
4 Ordre de Malte Suisse, https://ciomal.ch/partenaires 
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De helft van de studiebeurzen in Cambodja werd verstrekt aan vrouwen. Bij zowel partner 
organisatie CIOMAL als de leprastichting wordt actief beleid gevoerd om de participatie van 
vrouwen in projecten te monitoren en bevorderen. 
6: Schoon water en sanitair 
We hebben in dit verslagjaar via onze partner in Cambodja vijf nieuwe kleine huisjes met toilet 
gebouwd, die waar mogelijk zijn aangesloten op een watervoorziening. Wanneer dat niet mogelijk 
was zijn waterpotten aangebracht voor schoon drinkwater en spoelen van de wc. 
8: Eerlijk werk en economische groei 
Kinderen uit arme lepragezinnen krijgen in Cambodja een studiebeurs, hebben meer kans op 
werk en kunnen hun ouders ondersteunen. 
10: Ongelijkheid verminderen 
In veel plaatsen in Zuidoost Azië dragen (voormalig) leprapatiënten nog het stigma van hun 
ziekte. Ze staan hierdoor buiten de samenleving en worden als minderwaardig beschouwd. Door 
hen actief in projecten te laten deelnemen aan het leven in de stad wordt geprobeerd deze 
ongelijkheid op te heffen. 
17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 
PDS werkt bij alle projecten samen met andere stichtingen in het veld. Vanouds wordt gewerkt 
met Leprastichting (Netherlands Leprosy Relief, NLR), thans RCI, en via hen ook met Liliane 
fonds. CIOMAL is onze belangrijkste partner in Cambodja. Ook in Myanmar kan worden 
samengewerkt met partnerorganisaties wanneer daar in de toekomst gelegenheid voor komt. Een 
fundamenteel uitgangspunt van PDS is dat beoogd wordt haar werkzaamheden zo snel mogelijk 
over te dragen aan overheidsinstanties. 
 

6.2. Prognose uitgaven. 
Dankzij reserves in vorige jaren o.a. door legaten opgebouwd, alsmede de inkomsten van onze 
vaste donateurs, was er op 31 december 2020 een besteedbaar eigen vermogen van € 102.168.  
Met onze partners in Cambodja en Vietnam is samen naar de toekomst gekeken. Besproken is 
dat de aanvragen beperkter moeten zijn de komende jaren en de in het vooruitzicht gestelde 
budgetten zijn neerwaarts bijgesteld.  
Tenzij de vaste inkomsten stijgen, er een substantiële incidentele inkomstenbron komt, kunnen 
de uitgaven op termijn niet hoger zijn dan de verwachtte inkomsten uit nieuwsbrieven. 
 

 2021 2022 2023 

Cambodja 18.500 17.500 15.000 

Vietnam 22.000 23.000 19.000 

Overig 10.500 10.500 11.000 

Totaal € 51.000 51.000 45.000 

 

6.3. Beleidsplan. 

Het beleidsplan heeft een termijn van 3 jaar. 
Onder andere worden de volgende zaken beschreven: 

• Doelstellingen 

• Missie van de organisatie 

• Werkzaamheden 

• De werving van gelden 

• Het beheer van de gelden 

• De besteding van de gelden 
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De doelstellingen worden in het beleidsplan om schreven volgens het SMART principe en zijn 
specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdsgebonden. 
 

 
 
Eerder hebben we de Millenniumdoelstellingen gehanteerd bij het formuleren van onze 
strategische lange termijn doelen. In het nieuwe beleidsplan zal worden aangegeven welke van 
de bovengenoemde zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties binnen 
de activiteiten van de Peerke Donders Stichting vallen en hoe deze in de praktijk verder zullen 
worden ingevuld in de komende jaren. 
 

Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid bij de 
Peerke Donders Stichting. Het is úw bijdrage die het 
verschil maakt in het dagelijkse leven van de mensen in 
deze projecten! 
 
Amsterdam, 24 november 2021, namens het bestuur van 2020: 
 
Muriël van Elburg, voorzitter  Vincent Kuit, secretaris  
 
 

 
                                                   


