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Voorwoord

Met dit jongetje is het allemaal begonnen: FAUSTINE is zijn naam.
Na het zien van een hartverscheurende RTL-nieuwsreportage waarin te zien is hoe Faustine
door zijn vader in een kamp wordt achtergelaten, besloot ik dat het tijd was voor actie. Zelf
ben ik moeder van vier kinderen waarvan twee met albinisme. Hier in Nederland hebben
mijn kinderen een goed leven en met een paar aanpassingen kunnen ze gewoon mee in
regulier onderwijs.
Om te zien hoe kinderen met albinisme in Oost-Afrika worden behandeld en dan specifiek
in Tanzania is voor mij niet te begrijpen. Discriminatie, sociale uitsluiting en dan als klap op
de vuurpijl het moorden van veelal kinderen om van de ledematen.
Wij zijn dankbaar voor je betrokkenheid en steun!

Groet,
Gabrielle de Graaf
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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 InsideTheSame:

• 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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Gerealiseerde projecten
2015/2016

• Tweejaarlijkse uitgifte van honderden tubes zonnebrandcrème in
regio’s DAR en Mwamza door vrijwilligers van Inside The Same zelf en lokaal netwerk.
• Tweejaarlijks bezoek van kamp Buhangija in Shinyanga: voorlichting
geven hygiëne en albinisme, uitdelen tubes SPF, wonden verzorgen, uitdelen goederen als
zonnepetjes, kleding en zonnebrillen.
• Contact leggen en samenwerken met de regering: Minister dr. Abdallah
Possi, de Nederlands ambassade en organisaties als Standing Voice en Under The Same
Sun.
• Eerste twee kinderen (oa Faustine uit de RTL-reportage) overgeplaatst
van kamp Buhangija naar Matumaini School DAR.
• Vijf kinderen overgeplaatst naar Sister Helena; goede opvanglocatie voor kinderen
met albinisme in Lamadi
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Jaarcijfers 2015
Balans per 31 december
Activa

2015

2014

€

€

Vlottende activa

Liquide middelen

4.333

__________
4.333
Passiva
Eigen vermogen
Onverdeelde winst

0

____________
0

2015

2014

€

€

4.333

0

Vreemd vermogen

____________________
Totale Kosten

4.333

0
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Jaarcijfers 2016
Balans per 31 december
Activa

2016

2015

€

€

Vlottende activa

Vooruitbetaalde
kosten kalenderactie

820

-

Liquide middelen

9.165

4.333

__________
9.985
Passiva

____________
4.333

2016

2015

€

€

Eigen vermogen
Kapitaal stichting

7.594

4.333

Vreemd vermogen
Bijdrage
schoolkosten
Bijdrage project
sanitatie Tanzania

202
1.991
______________________
2.193

Totale Kosten

9.985

4.333
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Jaarcijfers 2016
Exploitatierekening

ONTVANGSTEN

2016

2015

Ontvangsten

€
9.501

€
97.186

5.909

2.809

Af: besteden
gelden aan
projecten

__________
3.592

____________
4.377

KOSTEN

2016

2015

Kosten

223
__________

36
____________

Algemene kosten

223

36

Totale kosten

223

44

3.369
Rente & Kosten
bank

-108

Exploitatiesaldo te

3.261

4.341
8

4.333
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besteden

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.
In 2016 is er een sponsorfietstoertocht georganiseerd. De opbrengst van de
sponsorfietstoertocht zal worden besteed aan de bouw van sanitatie in een opvangkamp
voor kinderen met albinisme in Tanzania.
In 2016 zijn de volgende bestedingen van gelden gedaan: Betaling kosten van verblijf van
twee kinderen aan the Salvation Army in Tanzania voor een bedrag van € 2.737. Het is
overigens de intentie van de stichting om aan the Salvation Army in Tanzania de toezegging
te doen dat voor twee kinderen jaarlijks kosten van verblijf worden voldaan. Voor één kind
is dat nog 1 jaar en voor een tweede kind is dit nog 5 jaar. Totale toezegging voor de
komende 5 jaar bedraagt dan circa € 8.250, waarvan het eerstvolgende jaar € 2.750 zal
worden betaald.
De 4 jaren daarna bedraagt de bijdrage naar verwachting € 1.350. Verder heeft een reis
plaatsgevonden naar Tanzania om de situatie in een opvangkamp te bekijken om inzicht te
krijgen waarvoor hulp is benodigd. Totale uitgave voor deze reis was € 2.471. Tenslotte zijn
enkele kleine donaties gedaan voor totaal € 701.
In 2016 is totaal € 400 ontvangen om te besteden voor schoolkosten van een kind met
albinisme in Tanzania. Dit bedrag is begin 2017 voldaan.

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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