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Voorwoord
2021, was een bewogen jaar en wederom gedomineerd door COVID-19.
Voor ons als stichting betekende dit niet kunnen afreizen naar onze lopende projecten.
We hebben dit jaar gebruikt om een nieuwe koers voor Inside The Same uit te stippelen.
Onze droom om meer impact te maken hebben we in daden omgezet.
Meer impact kunnen we maken door o.a. samenwerkingen te intensiveren met partner
organisaties in Tanzania als Standing Voice maar ook door het opstarten van nieuwe
projecten zoals Mama Mzungu. Hierover lees je later meer.
Maar het jaar begon verrassend doordat we twee filmawards hebben gewonnen op de
WIFF (Watoto International Film Festival) in Zanzibar met onze animatie MOON.
Één voor beste animatie en één voor Best Original Score!!!
Heel bijzonder dat onze voorlichtingsfilm MOON zoveel erkenning heeft gekregen!
Een mooie opsteker, ook voor het locale team in Tanzania die deze animatie vervaardigd
hebben. Door de royale financiele support van de Wings Of Support en alle andere
donateurs hebben we in 2020 deze animate kunnen verwezelijken!
Trots zijn we ook dat de MOON animatie een groot bereik heeft gekregen in 2021 door op
diverse bustrajecten door heel Tanzania getoond te worden. Dit alles is door ons lokale
team onder leiding van Inside The Same Tanzania coordinator Jonathan Nkwabe opgezet,
alles konden we vanuit Nederland aansturen.
Door de COVID-19 situatie is het sinds 2020 lastiger voor Inside The Same om donaties
binnen te krijgen. We hebben dan ook voor een andere strategie gekozen en we zijn als
algehele organisatie voor een ”Scale-Up” gegaan door juist grotere fondsen te benaderen.
Dat betekende wel dat we ook als organisatie moesten professionalisren. Een nieuwe
“brand identity” en website was hier een onderdeel van.
Super trots zijn we dan ook op het resultaat.
Nieuwsgierig? Kijk dan op www.insidethesame.com
Bijzonder veel dank aan alle donateurs groot en klein, door jullie kunnen we mooie
resultaten behalen!
Warme groet van Désirée Schoonen
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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
Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen donateurs hun giften opnemen in hun
aangifte inkomstenbelasting (IB). Voor degene voor wie de boven- of onderdrempel bij de
aftrek een rol speelt, kan een meerjarige schenking de oplossing zijn. Tussenkomst van een
notaris is hiervoor niet meer nodig. Voor een periode van vijf jaar wordt dan elk jaar een
vast bedrag geschonken, dat volledig aftrekbaar is.

4

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 doodt voor hun dertigste.
De zon.

Wie zijn wij?
Inside The Same, een Nederlandse stichting, opgericht in 2015 door Gabriëlle 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 of weinig pigment aanwezig 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 (Sun Protection Factor) beschikbaar.
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Doelstellingen
Health
We helpen huidkanker te voorkomen door het geven van voorlichting en het
verspreiden van zonnecrèmes en het uitvoeren van ‘skinchecks’
Verder verstrekken we visuele hulpmiddelen als een bril op sterkte of een loep.

Empowerment
We creeren voor mensen met albinisme een veilige plek in de maatschappij. Door
onze trainingen leren ze een vak en zo zijn ze financieel onafhankelijk. Het is niet
alleen economische maar ook sociale empowerment; zo zijn ze zichtbaar in de
maatschappij en draaien ze volwaardig mee. We zien onze Empower-projecten dan
ook niet als ‘charity-projecten maar als een duurzame oplossing.

Education
We geven kinderen een toekomst doordat ze naar school kunnen en een opleiding
kunnen volgen. Zo zijn ze zichtbaar en maken ze onderdeel uit van de
gemeenschap. We zorgen voor bewustwording en sociale verandering onder de
bevolking. Voorlichting begint met bewustwording door lesprogramma’s op school
en dorpen en inzet vanuit de regering.
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FOCUS 2021
De focus op voorlichting & bewustwording van kinderen via scholen is in 2019 gestart. Deze
focus hebben we voortgezet in 2020 en 2021. Door vertoning van de Moon animatie in
bussen hebben we nog meer mensen kunnen bereiken. Ook zijn we in juni op de
International Albinism Awareness Day in Dar Es Salaam zichtbaar geweest met onze
voorlichtingsstand. Waar we de Moon animatie hebben getoond en veel Moon boeken en
zonnecremes hebben uitgedeeld.
Verder lag de focus op de ‘Scale-up’ van Inside The Same. Waarbij we de organisatie en het
financiele plan hebben opgeschaald en waarbij de nadruk lag op het genereren van nieuwe
inkomstenbronnen.
Door een nog betere samenwerkingen aan te gaan met Standing Voice kunnen we in 2022
meer voorlichting geven d.m.v. Teacher Trainingen en speciale georganiseerde events en
dus meer impact maken. Ook worden door deze samenwerking onze projecten nog beter
gemonitord en kunnen snel bijsturen indien nodig.
Doordat vrouwen met albinisme zeer kwetsbaar zijn doordat ze vaak met kinderen worden
verstoten uit de gemeenschap, hebben we een extra project opgestart voor deze
kwetsbare groep; de Mama Mzungu (blanke mama) soaptraining. Ook hiervoor hebben een
partnerorganisatie nl. Mama Mzungu Uganda.
Samen ben je sterk, kun je kennis delen en meer impact maken!
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Gerealiseerde projecten 2021
1-Award: Best Animation
Moon Shining Bright! heeft vele filmprijzen in de wacht gesleept. Waaronder Best
Animation en Best Original Score op de WIFF (Watoto International Filmfestival) in Zanzibar.
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2- Voorlichting via buslijnen
Tanzania heeft een enorm groot regionaal bus-systeem. Dit om de rurale- met de meer
stedelijke gebieden te verbinden. Vanuit Dar Es Salaam gaan meer dan 50 buslijnen van en
naar de stad met dagelijks duizenden passagiers.
In de bussen worden tijdens de reis video’s getoond. Onze voorlichtingsfilm Moon is daar
één van.
Dagelijks worden op 50 bustrajecten met ieder 60 passagiers de Moon animatie getoond
wat een maandelijks bereik geeft van 36.000 passagiers en jaarlijks 432.000!

3- Nieuwe website

We hebben een geheel nieuwe website ontwikkeld. Met een nieuwe huistijl.
Dit is onderdeel van het “scale-up”plan om te professionaliseren.
Alle informatie is hier up-to-date en duidelijk vind-en zichtbaar.
Zo ook alle jaarverslagen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren.
Nieuwsgierig? Kijk dan op:
www.insidethesame.com
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3- Woman Empowering Project: MAMA Mzungu

TRAINING Natural Handmade Beauty Products
We zijn in 2021 een nieuw project opgestart. Een groot gedeelte van 2022 zullen we
hiervoor voorbereidingen doen. Aanvang van het project zal (even afhankelijk van de
donaties) halverwege 2022 in Tanzania gaan plaats vinden.

Doelgroep
Vrouwen met albinisme. Moeders met kinderen met albinisme.

Project omschrijving
14-daagse training aan 20 vrouwen met albinisme
Tijdens de training leren de vrouwen hoe ze natuurlijke beauty producten kunnen
vervaardigen. We starten met een basistraining en vervolgen met een training voor
gevorderden waar we ook met essentiële oliën werken. Tijdens de basistraining leert
iedere vrouw hoe ze zeep maakt en hoe ze deze voor huishoudelijke doeleinden kan
gebruiken of op kleinschalige manier kan verkopen in haar gemeenschap. Degene die zich
na succesvol afronden van de training willen commiteren aan Mama Mzungu Tanzania
zullen op professionelle manier beauty producten leren vervaardigen. Alle producten
worden vervaardigd met locale en natuurlijke ingrediënten. Deze producten zijn stukken
zeep, lichaambalsems en lippenbalsems. Ook leren de vrouwen met een naaimachine om
te gaan zodat ze zeepzakjes kunnen maken.
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Extra achtergrond
Mama Mzungu Uganda (MMU) opgericht eind 2018 is een heeft zich bewezen als een
duurzaam, zelfvoorzienend én winstgevend bedrijf. Inmiddels heeft MMU 13 vrouwen in
dienst, hebben ze met de winst meer productieruimte kunnen bouwen en hun productlijn
kunnen uitbreiden. We zijn een samenwerking aangegaan met MMU die haar kennis deelt
met Inside The Same en samen wordt de succesformule Mama Mzungu ook in Tanzania
uitgerold.
Hiermee stimuleren we de verkoop van de producten zodat we nieuwe ’mama’s’ op kunnen
leiden om aan de vraag te voldoen. Bovenstaande geeft garantie voor de toekomst als een
bewezen-goed lopend concept.
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Impact 2021
MOON
50 buslijnen
per maand 36.000
totaal 432.000 mensen
bereikt
VERSPREIDING
VERSPREIDING VAN
750 tubes ZONNEBRANDCREME
in regio’s Dar Es Salaam, Mwanza, Bunda Lake District

1.263van
tubes
Door vrijwilligers
Inside The ZONNECREMES
Same en via lokaal netwerk in Tanzania
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Jaarcijfers 2021
Inkomsten:
De Stichting Inside The Same kan gelukkig ieder jaar op een aantal vaste donateurs
rekenen.
Door de professionaliseringsslag hebben we in 2021 en 2022 grotere fondsen
kunnen aanschrijven waar de resultaten in donaties in 2022 en 2023 zichtbaar
zullen zijn.
Finanacieel jaarverslag zie onderstaande pagina’s
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Balans per 31 december
31-12-2021
€

€

30-12-2020
€

€

ACTIVA
Vaste Actica
Materiële Vaste Activa

0

0
0

0

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

0
0

Voorraad
Liquide middelen

0
0
0

0

0

0

3.528

12.925

3.528

12.925

PASSIVA
Aqlgemene Reserve
Kapitaal per aanvang boekjaar
Dotatie Reserve
Onttrekkingen Reserve
Resultaat
Individuele Reserve
Totaal Vermogen

12.925
0
-9.000

21.229
0
-8.000

-397
0

-304
0
3.528

12.925

0
0

0
0

3.528

12.925

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Overlopende passiva
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Winst- en verliesrekening over
2021
€
Omzet
Omzet en Overige opbrengsten

Kosten
Afschrijvingen

Algemene kosten

Som der rentebaten- en lasten

Bruto Resultaat
Af: Dotatie Reserve
Bij vrijval/ opname uit Reserve
Netto resultaat
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€

€

7.621

0

16.758

22.193
16.758

0
260

€

14.164

0

Som der bedrijfskosten
Rentebaten
Rentelasten

2020

22.193
0
275

-259

-275

-9.397

-8.304

0
9.000

0
8000

-397

-304

Toelichting op de Balans per 31 december
31-12-2021

30-12-2020

Vaste activa
€

€

€

€

Materiële vaste activa
Activa 1
Aanschafwaarde
Afschrijvingen eerdere boekjaren
Aankopen boekjaar
Verkopen boekjaar
afschrijvingen huidig boekjaar
Boekwaarde per 31 december

0
0
0
0
0

Activa 2
Aanschafwaarde
Afschrijvingen eerdere boekjaren
Aankopen boekjaar
Verkopen boekjaar
afschrijvingen huidig boekjaar
Boekwaarde per 31 december

0
0
0
0
0

Activa 3
Aanschafwaarde
Afschrijvingen eerdere boekjaren
Aankopen boekjaar
Verkopen boekjaar
afschrijvingen huidig boekjaar
Boekwaarde per 31 december

0
0
0
0
0

Activa 4
Aanschafwaarde
Afschrijvingen eerdere boekjaren
Aankopen boekjaar
Verkopen boekjaar
boekverlies verkoop
afschrijvingen huidig boekjaar
Boekwaarde per 31 december

0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

31-12-2021

30-12-2020

Vlottende activa
€

€

€

€

Vorderingen
Debiteuren

0

0

0

0

3.528
0

9.806
3.119

3.528

12.925

Overlopende activa
Overlopende activa

Liquide middelen
Betaalrekening ING
Betaalrekening KNAB

Eigen vermogen
Algemene Reserve
Kapitaal per aanvang boekjaar
Dotatie Reserve
Onttrekkingen Reserve
Resultaat

12.925
0
-9.000

21.229
0
-8.000

-397

-304

Kapitaal

Individuele Reserve
Stand per 1 januari
Dotatie Reserve
Onttrekkingen Reserve
Stand per 31december

3.528

12.925

0
0
0
0

0
0
0
0

Kortlopende schulden
Omzetbelasting
Af te dragen omzetbelasting
2021
Af te dragen omzetbelasting
2021
Te vorderen omzetbelasting
2021
KOR
2021
Betaalde omzetbelasting
2021
Te vorderen omzetbelasting
2020
Te betalen Omzetbelasting
2020
Te betalen omzetbelasting per ultimo boekjaar
Crediteuren
Overlopende passiva

Stichting Inside the Same
RSIN 85 52 34 933

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

Toelichting op de Winst- en verliesrekening
2021
Omzet

€

Donaties Individueel
Donaties Partners & Bedrijven
Donaties NON-Profit Organisaties

€

2020
€

2.275

1.075

1.050
4.296

8.633
4.456

7.621

14.164

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

941
56
0
0
0
996

2.469
0
0
0
0
2.469

Kosten
Afschrijvingskosten
Activa 1
Afschrijving
Activa 2
Afschrijving
Activa 3
Afschrijving
Activa 4
Afschrijving

2021
2021
2021
2021

Reiskosten
Reiskosten Tanzania
Parkeren
Reiskosten
Reiskosten
Reiskosten

Stichting Inside the Same
RSIN 85 52 34 933

€

2021
€

€

2020
€

€

Algemene kosten
Kantoorkosten
opleiding
Internet en Telefonie
Algemene Kantoorkosten

0
0
47

0
95
2
47

Projectkosten
Health
Education
Empowerment
Voorlichting

3.703
3.986
700

97
0
0
4.235
8.828

8.388
Reiskosten

996

13.063
2.469

996
huisvestingskosten
Contributies / Abonnementen
Telefonie / Internet
Algemeen
Facturen

967
0
165
0

2.469
285
0
233
0

1.132
Algemene kosten
Rekenverschillen
Vrijwilligers Vergoedingen
Onkosten Vrijwilligers

0
6.025
169

518
0
6.011
35

6.194

Baten banken
Rente banken
Rente leningen

6.045

16.758

22.193

0
0

0
0
0

Kosten van leningen
Kosten banken
Kosten Leningen

260
0

275
0
260

Stichting Inside the Same
RSIN 85 52 34 933

0

275

Aansluiting Commercieel - Fiscaal resultaat

Resultaat
Commerciëel Resultaat
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€
-397

GRONDSLAGEN FINANCIËLE VERSLAGLEGGING
Algemeen
Jaarrekening bestaande uit Balans en Winst & Verliesrekening met toelichting is gebaseerd op de door client
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens berust bij client.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld zijn activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd.
De onderneming betreft een stichting. Doelstelling is nader omschreven in het jaarverslag, conform uittreksel uit het
Handelsregister van de kamer van koophandel.
Materiële activa.
De materiële activa zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Hierop worden afschrijvingen in mindering gebracht
welke zijn gebaseerd op een verwachte levensduur van 5 jaar. De restwaarde is nihil.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn geen bijkomende verplichtingen welke niet uit de balans blijken.

Opbouw Reserveringen
In 2021 zal een start worden gemaakt met het opstarten van afzonderlijke reserves welk per project aangesproken
kunnen worden.
In verband met Corona is de fondsenwerving in 2020 bemoeilijkt. Hiervoor is de algemene reserve aangesproken om
bestaande projecten goed af te kunnen ronden.
Stichting Inside the same heeft geen financiele verplichtingen lopen hierdoor komt de liquiditeit op langere termijn ook
niet in gevaar. Het afnemen van de Algemene Reserve is gebaseerd op het afronden van lopende projecten.

Ons beloningsbeleid
De Stichting Inside the Same heeft geen personeel in loondienst. Een deel van de bestuursleden werkt onbezoldigd. Er
zijn een aantal vrijwilligers die een wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding ontvangt voor hun inzet.
Er is een onkosten vergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.
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