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Voorwoord

Dankbaar en vol tevredenheid kijken we op 2017 terug.
2017 is een jaar geweest waarin we veel projecten hebben gerealiseerd.
Zoveel dat we in 2018 de tijd hebben genomen om alle projecten goed uit te werken en te
monitoren. Het is ook een jaar van reflectie geweest. Waar staan we? En waar willen we
met de stichting naartoe. Er kwam zoveel op ons af dat we ook hele duidelijke keuzes
hebben moeten maken van wat doen we wel en wat niet. Met welke projecten maken we
de meeste impact? Er zal vanaf 2019 een koerswijziging zijn van indivuduele projecten naar
gotere projecten met meer impact. Dat we nog steeds nodig zijn is helaas een feit.
Mensen met albinisme zijn nogsteeds hun leven niet zeker en kinderen zijn het meest
kwetsbaar. Ieder kind heeft op aarde het recht om veilig te leven. Daar vechten we voor.
Dat is voor ons de drijfveer om door te gaan.
We hebben er zin in!
Bijzonder veel dank aan alle donateurs!
Lieve groet van Gabriëlle en Désirée
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BESTUUR, FISCAALNUMMER
•
•
•

Voorzitter
Penningmeester
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: Gabrielle de Graaf
: Saskia van Appeldoorn
: Désirée Schoonen

Het fiscaal nummer van de stichting is 85 52 34 933

ANBI
Stichting Inside The Same is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beoogde Instelling. Hierdoor kunnen de donateurs hun giften opnemen in hun IB-aangifte.
Voor degene voor wie de boven- of onderdrempel bij de aftrek een rol speelt, kan een
meerjarige schenking de oplossing zijn. Tussenkomst van de notaris is hiervoor niet meer
nodig. Voor een periode van vijf jaar wordt dan elk jaar een vast bedrag geschonken, dat
volledig aftrekbaar is.
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Ons doel is om:

ieder kind met albinisme een veilige toekomst te geven!
Wanneer je met albinisme geboren wordt, ga je een leven vol uitdagingen tegemoet.
Helemaal als je wieg in Oost-Afrika staat, waar je nogal opvalt met je melkwitte huid
en haar.
Mensen dichten je bovennatuurlijke krachten toe, soms zijn ze bang voor je.
Je ledenmaten worden gezien als medicijn en zijn duizenden euro’s waard.
De kans dat je wordt aangevallen of vermoord is reëel.
Maar er ligt een nog groter gevaar op de loer.
Een sluipmoordenaar die 90% van deze mensen dood voor hun dertigste.
De zon.

Wie zijn wij?
Inside The Same, een Nederlandse stichting, opgericht in 2015 door Gabrielle de Graaf,
moeder van vier kinderen waarvan twee kinderen met albinisme.
Na
het zien van een documentaire over het leven met albinisme in Oost-Afrika, besloot ze dat
het tijd was voor actie!
Het belangrijkste doel is mensen met albinisme te helpen. Hierbij richten we ons vooral
op Oost-Afrika, met name Tanzania.
Met onze projecten geven we mensen voorlichting, bescherming en zetten we ze in hun
kracht.
Dit doen we samen met een netwerk van vrijwilligers en met lokale partner-organisaties.

Wat is albinisme?
Een zeldzame, genetische afwijking waardoor er geen pigment is in huid, haar en
ogen. Hierdoor is de huid blank en zijn de ogen vaak lichtblauw.

Wat betekent leven met albinisme in Afrika?
Albinisme komt wereldwijd voor, ongeacht nationaliteit of geslacht.
In
Oost-Afrika komt albinisme veel voor. In Tanzania is de kans op albinisme ruim 15 keer
hoger dan in Europa.
Door het ontbreken van pigment is de huid niet beschermd tegen de zon, waardoor deze
snel verbrandt en de kans op huidkanker vele malen groter is. Onder de bevolking is
zeer beperkte kennis over albinisme én huidkanker en er is geen beschermende
zonnecrème met SPF beschikbaar.
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Doelstellingen Inside The Same

• Health:
jaarlijkse skincheck op huidkanker. Goede voeding en hygiëne in de kampen. Visuele
hulpmiddelen verstrekken.

• Housing:
een goed, veilig en hygiënisch onderkomen voor de kinderen. Kampen als Buhangija
overbodig maken.

• Education:
bewustwording door lesprogramma’s op school en dorpen en inzet vanuit de regering.
Overplaatsing van kinderen uit kamp Buhangija naar internaten waarbij ze opleiding en
dus en toekomst krijgen.
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Projecten 2018

• Tweejaarlijkse uitgifte van honderden tubes zonnebrandcrème in
regio’s Dar Es Salaam en Mwamza, Lake District door lokaal netwerk.

• Care4Need heeft kosteloos een bedrijfsfilm van onze stichting gemaakt
• Studiebeurs/schoolgeld drie

kinderen Faustine en Joyce & Goodluck

• Vijf kinderen financieel support bij Sister Helena; goede opvanglocatie voor
kinderen met albinisme in Lamadi
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Jaarcijfers 2018
Balans per 31 december
Activa

2018

2017

€

€

Vlottende activa

Vooruitbetaalde
kosten kalenderactie

-

820

Liquide middelen

24.097,16

23.000

__________
24.097,16
Passiva

____________
23.000

2018

2017

€

€

24.351,42

22.200

Bijdrage
schoolkosten

525
___________

800
____________

Totale kosten

23.826,42

21.400

Eigen vermogen
Kapitaal stichting
Vreemd vermogen
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Jaarcijfers 2018
Exploitatierekening
ONTVANGSTEN

2018

2017

Ontvangsten

€
10.339,43

€
31.782

3.325,32

16.862

Af: besteden
gelden aan
projecten

__________
7.014,11
KOSTEN

2018

____________
14.920
2017

Kosten
Algemene kosten

3.919,09

257

Totale kosten

3.919,09

257

1.552,98

14.663

Rente & Kosten
bank

- 143,60

-57

Exploitatiesaldo te
besteden

2.951,42

14.606
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TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN
Activiteiten
De stichting heeft tot doel om het welzijn van kinderen met albinisme te bevorderen. Om
deze doelstelling te realiseren worden fondsen geworven door middel van acties en door
het vinden en binden van donateurs aan de stichting.

Grondslagen van waardering
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn
opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van bepaling exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen donaties en de bestedingen
en de kosten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
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