Stichting Getu Foundation
Financieel Jaaroverzicht
(25 oktober 2005 - 31 december 2006)
De stichting is in september 2005 opgericht. Vanaf oktober dat jaar werd begonnen met
fondsenwerving bij particulieren, bedrijven en ngo’s. De bestuursleden gaven bekendheid aan
het werk van de stichting en het (eerste) project, de eerste particuliere verpleegopleiding in
Lusaka, Zambia. Netwerken van vrienden, familie, collega’s, maar ook stichtingen en
verwante organisties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, onderwijs en
gezondheidszorg, werden aangeschreven.
Vanaf november 2005 had de stichting bovendien een eigen website, eerst alleen in het
Nederlands, vervolgens ook een .org-versie in het Engels. Hierop staat informatie over de
stichting, het project, en worden met enige regelmaat artikelen geplaatst over activiteiten,
speciale fondsenwerf-acties, zoals de spaar-actie met Wilde Ganzen; en er is een pagina
waarop de nieuwsbrieven van/over de school worden gepubliceerd.
Niet persé meetbaar in (herleidbare) giften, maar wel degelijk bijdragend aan onze doelsteling
om het (Nederlandse) publiek te informeren over gezondheidszorg- en onderwijs-kwesties in
Afrika waren de volgende personen & instanties:
- vrijwilligers bij het LNI/LHI: Charlotte Peters, Wendy vd Veldt en Elisa vd Berg
- aandacht voor het project in de nieuwsbrief (sep 06) van de Werkgroep Zambia
- coaching door mensen uit bedrijfsleven ihkv deelname aan een wedstrijd voor zelfstandige
ontwikkelings-intitiatieven bij het BiDnetwork (Business in Development). We, GF en
LNI, kwamen door de eerste ronde, waarmee we al begeleiding in het opstellen van een
businessplan verdienden. Helaas hebben we niet de finale bereikt, maar ja, je kan niet alles
hebben ;-)
Al deze wervings- en promotie-activiteiten hebben in het eerste, ruimbemeten, jaar van het
bestaan van de Getu Foundation een indrukwekkende stroom aan donaties opgeleverd: in
totaal hebben we bijna 60.000 euro verworven, geen slechte prestatie voor zo’n jonge
stichting.
In de bijlage aan het eind vindt u de bedragen kort op een rijtje.
Hieronder volgt een korte toelichting op de aard en herkomst van sommige donaties.
Particulieren
• In de nieuwsbrieven werd opgeroepen om met 1 euro per dag het ‘begrotingstekort’ van
één student-per-jaar aan te vullen; zolang de school nog niet op volle kracht draait (d.i.,
nog geen drie jaargangen volle klassen heeft, zijn de overheadkosten per student nog
hoger dan het redelijke lesgeld dat gevraagd wordt van de studenten, vandaar. In 2005 en
2006 hebben tien particuliere donateurs gehoor gegeven aan deze oproep en een jaargift
van 365 euro overgemaakt.
• Enkele donateurs gingen nog een stapje verder en steunden ons met een heel jaar-lesgeld,
1500 euro.
• Verder waren er tientallen particulieren die besloten tot een eenmalige, jaarlijkse of
maandelijkse donatie, alles bijeen goed voor een stevige ondersteuning van dit
vernieuwende én fundamentele project: het opleiden van kundige verpleegkundigen.
Bedrijven en stichtingen
• Met de stichting Wilde Ganzen voerden we in 2006 een zogenoemde MeerWaarde Actie:
de door de Getu Foundation geworven gelden werden ruim een half jaar op een speciale
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rekening overgemaakt, waarna de Wilde Ganzen het gespaarde bedrag aanvulden met
ruim 70%. Dit geld (uitbetaald in 2007), donaties en Ganzenpremie bij elkaar zo’n 30.000
euro, is aangewend voor allerhande les- en inrichtingsmateriaal voor het LNI (inmiddels,
vanaf begin 2007, het LHI: Lusaka Health Institute).
De stichting Fonds voor Verpleegkundigen heeft in 2006 de volledige sponsoring van
twee excellente, maar arme studenten op zich genomen: lesgeld en bijkomende kosten als
uniformen, huisvesting et cetera.
Volker Bedden bv heeft de school verblijd met 3 solide ziekenhuisbedden + toebehoren.
Via vrijwilligster Charlotte, een geneeskunde-studente die in 2006 drie maanden lesgaf
aan het LNI, kwam een mooie donatie-in-natura van medisch materiaal van de firma
Romed mee naar Lusaka.
Verder ontvingen we substantiële donaties van de stichting DeltaCare, Accenture, en
stichting Dijkverzwaring.
Ook ontving de school financiële steun van Cordaid, ten behoeve van studenten die niet in
staat zijn het (hele) lesgeld te bekostigen. Dit geld is direct naar de school overgemaakt en
is derhalve niet in de balans van de Getu Foundation opgenomen.

Kosten
De bestuursleden van de stichting Getu Foundation werken onbezoldigd. De notaris die de
oprichtingsakte en de statuten van de stichting heeft opgesteld, deed dit werk om niet. De post
‘kosten’ op de balans omvat voornamelijk administratieve lasten en uitgaven voor promotie.
NB: ‘Overhead’ bedraagt <1% !
• Partnerschap met OneWorld
84,40
• Bankkosten
170,38
• Kosten website
35,00
• Inschrijving KvK
30,54
• Overig
182,68 +
Totaal:
503,00

Verlies & Winst 2006, gebroken boekjaar (25/10/2005 - 31/12/2006)
IN
Giften

58,663

UIT
Kosten
Stortingen Lusaka
Wilde Ganzen

503
49,061
5,000 +

SUBTOTAAL

54,564

Winst
TOTAAL

58,663

TOTAAL

4,100 +
58,663

Balans 31-12-2006
ACTIVA
ABN-Amro

4,100

PASSIVA
Eigen Vermogen

4,100

TOTAAL

4,100

TOTAAL

4,100

