Activiteiten verslag 2015
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Voorwoord
Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van integrale kinderprojecten die voor ogen hebben
de zelfredzaamheid van kinderen (0-23) te vergoten. Dit doet zij door middel van netwerk en kennis
delen, en door middel van financiële ondersteuning direct vanuit Stichting Talud of via de Charity
Desk van Net4Kids. Stichting Talud gelooft dat zelfredzaamheid het grootste goed is dat een mens
kan hebben en dat ieder kind daar recht op heeft.
In dit activiteiten verslag rapporteert het bestuur over de werkzaamheden van Stichting Talud over
het jaar 2015.

Het bestuur
Carolien van de Grijspaarde – voorzitter
Jeanne Specht Grijp – secretaris/penningmeester
Paula Ferreira Marques - bestuurslid
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1. De stichting
1.1 Gegevens
Stichting Talud is gevestigd op:
Strawinskylaan 653
1077 XX Amsterdam
De formele oprichting van de Stichting heeft plaatsgevonden op 13 september 2010 (RSIN:
822937360). De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
50802291. Het bankrekeningnummer van de Stichting is: NL86ABNA0402009789 (ABN Amro).
De stichting heeft een eigen website: www.talud.org
1.2 Het bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
 Carolien van de Grijspaarde – Voorzitter
 Jeanne Specht Grijp – Penningmeester/Secretaris
 Paula Ferreira Marques - Bestuurslid
1.3 ANBI
Door de belastingdienst is in 2010 aan de stichting de ANBI-status verleend (RSIN: 822937360).
Dat wil zeggen dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt gezien.

2. Missie, Visie, doelstellingen
2.1 Missie:
Stichting Talud ondersteunt kinderprojecten in Afrika (focus Kenia) en Europa (focus Nederland)
op twee manieren. Enerzijds faciliteert de Stichting kennis en een netwerk voor integrale
kinderprojecten ter verbetering van hun organisatie en/of product. De samenwerking wordt
hierbij gekenmerkt door gelijkwaardigheid, betrokkenheid en transparantie. Daarnaast biedt
Stichting Talud zowel direct als via de Charity Desk van Net4Kids financiële steun aan goed
georganiseerde integrale kinderprojecten die kwetsbare kinderen helpen bij het vergroten van
hun zelfredzaamheid.
2.2 Visie
Een Talud is een helling, een schuine lijn. Stichting Talud ziet een Talud als een stijgende lijn, een
weg van kwetsbaarheid naar zelfredzaamheid.
Stichting Talud gelooft dat zelfredzaamheid het grootste goed is dat een mens kan hebben.
Wanneer een kind de kans krijgt om te leren voor zichzelf te zorgen en stevig op eigen benen te
staan, dan heeft een kind een toekomst. Helaas zijn er veel kinderen op de wereld die niet de
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kans krijgen om te werken aan hun zelfredzaamheid. De sleutel tot zelfredzaamheid van kinderen
ligt volgens Stichting Talud bij kleinschalige integrale kinderprojecten die professioneel
georganiseerd zijn en daarmee hun eigen zelfredzaamheid vergroten. Deze projecten zijn goed
georganiseerd zodat ze hun eigen missie en visie optimaal kunnen realiseren, namelijk kinderen
begeleiden naar zelfredzaamheid.
2.3 Doelstellingen
Stichting Talud is een ANBI die integrale kinderprojecten ondersteund. Dit doet zij door middel
van:
 Het bieden van kennis en netwerk ter bevordering van de organisatie van het project. De
Stichting biedt kennis en ondersteuning bij het aanbrengen van focus, structuur en het
opzetten van een lange termijn strategisch plan, waarbij tevens gekeken zal worden naar
mogelijkheden voor inkomens generende activiteiten ter bevordering van de
zelfredzaamheid.
Daarnaast biedt de Stichting een netwerk waar integrale kinderprojecten gebruik van
kunnen maken voor het delen van kennis en kunde met andere projecten en
organisaties.
 Financiële ondersteuning aan kinderprojecten direct vanuit de Stichting of via de Charity
Desk van Net4Kids.

3. Activiteiten 2015
3.1 Het Bestuur
Jeanne en Carolien zijn van 1 januari 2015 tot en met 1 mei 2015 iedere donderdag van de
werkweek samengekomen. Van 1 mei 2015 tot en met 31 december 2015 is Carolien op
donderdagen niet fysiek aanwezig geweest. Desalniettemin is zij ieder donderdag geïnformeerd
en zijn alle besluiten met het gehele bestuur in overleg genomen. De volgende activiteiten
hebben plaatsgevonden:



Verbreden kennis van het werkveld van de Stichting.
Financiën
o Begrotingen en budgetten
o Donaties
 Via de Charity Desk van Net4Kids zijn eind 2014 verscheidene Keniaanse
projecten aangedragen voor de Stichting om in 2015 aan te doneren. De
Stichting heeft uit deze projecten een selectie gemaakt.
 In 2015 is de Stichting zelf meer focus gaan leggen op Nederland. Ook in
Nederland kan de zelfredzaamheid van kinderen vergroot worden,
voornamelijk op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling via
educatie. De Stichting is in 2015 gaan zoeken naar mogelijke Nederlandse
samenwerkingspartners.
o Impact Investment
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 Afronden Impact Investing Beleid 2015-2019, welke in samenwerking met
Michiel Lenstra (Aequitas Generations) is opgesteld.
 Onderzoek mogelijkheden tot Impact Investment vanuit de Stichting onder
behoud van de ANBI status.
 Onderzoek naar mogelijke initiatieven welke binnen het Impact Investment
Beleid passen. Deze Impact investments zullen vanuit 5% van het
stamvermogen van de Stichting missie gerelateerd geïnvesteerd worden en
gericht zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen binnen het
onderwijs. In het Activiteitenverslag 2016 zal hier dieper op in worden
gegaan.
Interne organisatie
o Management assistente
 Per 26 juni 2015 is het contract van de management assistente, Nadja van
Berkum, verlengd met een looptijd van een jaar.

Naast bovengenoemde zaken is het bestuur op deze dagen bezig geweest met de lopende zaken van
de Stichting, zoals:





Voortgang ondersteunde projecten
Onderhoud netwerk
Deelname aan symposia en congressen
Aansturing Management assistente

4. Projecten en investeringen 2015
4.1 Watoto Wema Centre – Kenia
Stichting Talud heeft aan het Watoto Wema Centre gedoneerd via de Charity Desk van Net4Kids.
De financiële steun van Stichting Talud is in 2015 ten goede gekomen aan het onderwijsproject
binnen het Watoto Wema Centre. Daarnaast is in 2015 begonnen met de inzet van Carolien
Abheiden, gynaecoloog in opleiding, om de mogelijkheid te onderzoeken voor een Maternity
Ward binnen Heri Wema Health Centre van het Watoto Wema Centre. Tot slot is een proces in
gang gezet om mogelijk een lening te verstrekken aan het Watoto Wema Centre ten behoeve van
de aankoop van een stuk naastgelegen land. Dit land zal gebruikt kunnen worden voor inkomen
genererende activiteiten, bijvoorbeeld het verbouwen van groenten en het aanschaffen van extra
dieren. Deze overeenkomst zal in 2016 verder worden uitgewerkt. De intentie is om met dit
project een samenwerking voor langere termijn aan te gaan.
4.2 African Child Foundation – Kenia
Stichting Talud heeft aan de African Child Foundation gedoneerd via de Charity Desk van
Net4Kids. De financiële steun van Stichting Talud is in 2015 ten goede gekomen aan het onderwijs
binnen de Asante School en aan de aanschaf van straatlantaarns op zonne-energie. Er is geen
intentie om een samenwerking voor langere termijn aan te gaan.
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4.3 Imani Rehabilitation Agency – Kenia
Stichting Talud was al langer bekend met het Imani Rehabilitation Agency. In 2015 doneert de
Stichting aan het Imani Rehabilitation Agency via de Charity Desk van Net4Kids. De financiële
steun van Stichting Talud is in 2015 ten goede gekomen aan het Educatie programma en het
Gezondheidsprogramma. De intentie is om met dit project een samenwerking voor langere
termijn aan te gaan.
4.4 Mountain Child Care – Nepal
Stichting Talud heeft besloten via de Charity Desk van Net4Kids een eenmalige donatie te doen
aan Mountain Child Care. Hiervoor heeft de Stichting een uitzondering gemaakt. Nepal valt in
principe niet binnen het focusgebied van de Stichting. Er is dan ook geen intentie om een
samenwerking voor langere termijn aan te gaan.
4.5 MyQuest – Nederland
In oktober 2015 is een donatie traject in gang gezet ten behoeve van de opzet van MyQuest.
MyQuest is een initiatief van de oprichters van Mountain Child Care. Gekeken wordt naar
mogelijkheden om QuestTreks op te zetten in Nederland voor jongeren ter ondersteuning van
bijvoorbeeld studiekeuzetraject. Dit project zal in elk geval lopen tot en met september 2016. Er is
een intentie om een lange termijn samenwerking aan te gaan.

5. Investeringen 2015
5% van het stamvermogen wordt geïnvesteerd in missie gerelateerde impact investments. Hierbij
richt Stichting Talud zich op initiatieven die bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen, specifiek gericht op het onderwijs.
5.1 LeerUniek – Nederland
LeerUniek is de eerste investering die binnen het Impact Investment Beleid van Stichting Talud
past. LeerUniek is een startup, maar zit in een verdere ontwikkelingsfase dan MyQuest. Er is een
intentie uitgesproken en contractueel ondertekend om een samenwerking van 3 jaar aan te gaan.

6. Plannen 2016
6.1 Projecten en Investeringen
In het jaar 2016 zal de samenwerking met de Net4Kids Charity Desk voortgezet worden. Deze
samenwerking zal voornamelijk betrekking hebben op het doneren aan en monitoren van
projecten binnen Kenia. Daarnaast zal Stichting Talud intern een team opbouwen om daarmee
de leiding te nemen in het selecteren van en doneren/investeren aan projecten binnen
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Nederland. Op dit moment loopt (1) een traject met De Gelukskoffer om te onderzoeken of de
ontwikkeling van het lesprogramma groep 3&4 een potentiële investering vanuit Stichting Talud
kan zijn, (2) een traject met MyQuest om bij een eventueel vervolgtraject ook hier over te
stappen naar een investering en (3) een traject met het NIVOZ en HetKind als mogelijke
samenwerkingspartner.
6.2 Het Bestuur
Het bestuur zal in het jaar 2016 haar werkzaamheden voortzetten met de focus op het verder
onderzoeken van de mogelijkheden tot Impact Investing binnen Nederland vanuit 5%
stamvermogen met behoud van de ANBI status. Verder zal het bestuur de missie, visie en
doelstellingen van Stichting Talud door ontwikkelen en zullen de criteria voor projecten en
investeringen kritisch onder de loep genomen worden. Mogelijke investeringen en donaties
zullen verder onderzocht worden.
6.3 Management Assistente
Nadja zal tijdens de werkdagen van Talud de dagelijkse ondersteunende taken op zich nemen.
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