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Voorwoord van de voorzitter 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Yourright Foundation.  

2022 had nog een kleine nasleep van de wereldwijde Covid-19 pandemie.  

Maar toch konden we dit jaar weer activiteiten ontplooien zodat we als stichting 

weer zichtbaar waren.  

 

Helaas was het nog niet mogelijk om met cliënten af te reizen. Maar de 

voorbereidingen voor reizen in 2023 met cliënten zijn getroffen en ook de cliënten 

die mee willen zijn ‘geselecteerd’.  

 

Gedurende 3 maanden hebben Branko en ik, op eigen kosten, door India en Nepal 

gereisd en daar ook gekeken naar projecten waar we op aan kunnen sluiten. Dit was 

een zeer waardevolle reis die ook weer de nodige mooie contacten heeft opgeleverd.  

 

 

Nicole Schuijer 

Voorzitter 
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1.  Verslag van het bestuur 

Doelstelling 

Stichting Yourright Foundation biedt ondersteuning aan kinderen wereldwijd, maar 

primair in Tanzania, op het gebied van zelfredzaamheid. We werken samen met 

lokale partners en initiatieven.  

De stichting streeft de volgende doelen na: 

• Zelfredzaamheid bevorderen 

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van kinderen en mensen wereldwijd 

door het geven van workshops. 

• Mensen met een beperking in staat stellen bij te dragen aan onze 

internationale projecten 

Mensen vanuit Nederland met een beperking de mogelijkheid bieden om hun 

in Nederland opgedane vaardigheden in het buitenland als trainer over te 

dragen. 

• Trainen van skills 

Aanbieden van trainingen op het gebied van de lifeskills, gezondheidszorg, 

hygiëne en onderwijs; 

• Werven van fondsen 

Het werven van fondsen (diensten, gelden en goederen) ter financiering van 

onze projecten. 
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1.1  Jaaroverzicht 2022 

 
Januari  

In januari ontvingen wij het trieste bericht dat Carl-Erik Sahlberg, de oprichter van 

Mokicco in Tanzania, was overleden. Zijn werkzaamheden in Tanzania zullen 

voortgezet worden door Overa, zijn vrouw. Dit sterkt ons in de gedachten om in 

2023 richting Marangu te reizen om haar activiteiten te ondersteunen. 

 Carl-Erik Sahlberg 1945-2021 

 

Februari 

We hebben grote knuffels (Winnie the Pooh e.d.) gedoneerd gekregen welke we voor 

de stichting mogen verkopen. Dit is goed gelukt. Er zijn een hoop kinderen blij en 

onze kas is weer gegroeid. 

 

Maart 

In maart kregen we het verzoek van Young Life Tanzania om de Kili challenge te 

steunen. Met het geld dat zij ophalen financieren zij de zomerkampen voor de 

jeugd. Yourright Foundation heeft deze actie ondersteund met $ 100,= 

 

 

In maart was Nicole 12½ jaar in dienst bij Pameijer. In plaats van het gebruikelijke 

feestje koos zij ervoor om, uit naam van de stichting, een workshop te organiseren. 

De opbrengst hiervan kwam weer ten goede aan onze stichting. 

 

April 

Nicole en Branko verhuizen naar Apeldoorn en daarmee wordt ook de stichting 

Statutair gevestigd in Apeldoorn. Dit heeft geen verdere impact op de stichting zelf. 

 

Mei 

In mei organiseerden we het 2
e

 Whisky Festival Delft. De opbrengst van dit festival, 

alsmede een loterij, kwam ten goede aan onze stichting. Mede dankzij de hulp van 

een aantal vrijwilligers is dit evenement uitgegroeid tot een succes en zal zeker in 

2023 herhaald worden.   
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Juni 

Na ruim 2 jaar kunnen we eindelijk weer eens op een markt staan. Op de Wereldse 

Markten in het Museum Volkenkunde in Leiden hebben we onze producten kunnen 

verkopen en kunnen uitleggen wat we precies doen als stichting. In totaal kwamen 

er zo’n 2.000 bezoekers op de markt af. 

 

 

 

Juli 

Op 29 juli is onze steun en toeverlaat en onze gastheer tijdens ons verblijf in Dar es 

Salaam, Kabora in het huwelijk getreden met Pascalina.   

 

Augustus 

We hebben besloten om naast het Whisky Festival in Delft in 2023 ook een festival 

in Apeldoorn te organiseren. We hebben een mooie locatie gevonden, Station 

Royaal, waar we in maart dit festival zullen organiseren. 

 

September 

In september heeft Nicole afscheid genomen van haar werkgever Stichting Pameijer 

in Rotterdam. Het afscheidsfeest hebben we zelf georganiseerd waardoor we hier 

ook weer een mooie opbrengst onze kant op kwam. En ook de donatiepot/QR-code 

die ter plaatse stond leverde nog een mooi bedrag op. 

 

 

Oktober - December 

 

Nicole en Branko reizen vanaf 4 oktober 3 maanden door India en Nepal. Gedurende 

deze reis hebben zij met verschillende organisaties gesproken.  

In Delhi met Butterflies NGO en in Mumbai met Hamara Foundation over het 

Childrens Development Program. Hierbij ligt de nadruk op het financiële bewustzijn 

van kinderen zodat zij leren sparen. 
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In Pushkar hebben zij het Blue House Project bezocht en daar kleding uitgedeeld 

aan de kinderen uit het tentenkamp. Ook is er gesproken met Jyotirgamay Sewa 

Sansthan, een organisatie die voor kinderen met een beperking dagbesteding 

krijgen. Zij willen een school gaan bouwen. Als deze school gereed is kunnen wij 

hier ook activiteiten ontplooien. 

            

 

In Nepal hebben zij gesproken met 2 organisaties, Karuna Foundation en Nepali 

Children. Vooral met Nepali Children zou een samenwerking voor beide organisaties 

iets toevoegen. 

           

 

Deze reis heeft weer vele inzichten gegeven en contacten opgeleverd om in de 

nabije toekomst verdere samenwerking op te starten. 

 

December 

Monique heeft een flink aantal van onze stoffen mascotte Yourri gemaakt. Deze 

maken we ook tijdens de workshops met de kinderen in Tanzania. Deze knuffels 

zijn gedoneerd aan het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.  

 

 

Daarnaast hebben we gedurende het hele jaar financiële en materiële donaties mogen 
ontvangen. 

 

https://www.karunafoundation.nl/en/
https://www.nepalichildren.com/
https://www.nepalichildren.com/
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2. Toekomst 

 
Wij willen een toekomst vaste organisatie neerzetten die over verschillende 

continenten haar werkzaamheden kan verrichten om kinderen te ondersteunen in 

zelfredzaamheid. We kijken het komende jaar nadrukkelijk naar 

samenwerkingsverbanden. Dit om bijvoorbeeld kinderen te kunnen voorzien van 

basis financiële vaardigheden (CDK program). Dit betekent dat we het concept van 

onze stichting goed moeten uitdragen en borgen. Daarnaast moeten organisaties 

die wij ondersteunen niet afhankelijk zijn van onze stichting maar zelfstandig 

kunnen functioneren. 

 

 

2.1  Activiteiten 

 

Ons plan is om in 2023 weer een reis met cliënten te maken. Deze reis zal dan 

waarschijnlijk naar het noorden van Tanzania gaan om daar Mokicco te 

ondersteunen. 
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3.  Organisatie 

 
Naam:     Stichting Yourright Foundation 

Rechtsvorm:     Stichting 

Zetel:      Apeldoorn 

Registratienummer bij de KvK:  72645598 

Fiscaalnummer RSIN:  859185643     

Vestigingsadres:   Van Roekelweg 74 7335 HE Apeldoorn 

Website:    www.yourright-foundation.org 

Email:     info@yourright-foundation.org 

Telefoon:    +31 (0) 612970504 

ANBI status:    Ja 

 

Activiteiten: Het bevorderen van de zelfredzaamheid van 

mensen en kinderen wereldwijd. 

 

3.1  Bestuur 

 

Voorzitter:     mevr. N.P. Schuijer 

Penningmeester/Secretaris: dhr. B.R.B. Driessen 

Bestuurslid:    mevr. M.J.L. Sam-Sin 

 

Het bestuur voert haar werkzaamheden uit op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor 

geen vergoeding. 

 

3.2  Werknemers 

 
Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting.   

 

4.  Jaarrekening 

 

De jaarrekening 2022 is apart opgesteld en terug te vinden op onze website onder 

de tab De Foundation.  

 

 

http://www.yourright-foundation.org/
mailto:info@yourright-foundation.org

