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1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer van

Koophandel

Contactgegevens

Adres

Telefoonnummer 06 16 000 61
E-mailadres info@demangoboom.nl
Website www.demangoboom.nl

RSIN 853855158
Actief in sector

In welke landen is Burkina Faso
uw instelling actief?

Aantal medewerkers

Aantal vrijwilligers 10 Vrijwilligers die zich regelmatig inzetten

Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter R. Hakvoort
Algemeen bestuurslid H. Wisse
Algemeen bestuurslid vacant
Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie bestuur De stichting heeft een Raad van Toezicht
Voorzitter H. van der Eijk
Lid I. de Kok
Lid P. Steenkamp

Doelgroepen Analfabeten

Jongeren

Kinderen

Slachtoffers van seksueel misbruik

Vluchtelingen

Vrouwen en meisjes

Overig: weeskinderen

0 in Nederland; 26 in Burkina Faso Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte

Stichting de Mangoboom

60316179

Ruiterweg 22, 7973 JT Darp

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp

mailto:info@demangoboom.nl
http://www.demangoboom.nl/


1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling

Statutaire doelstelling

van de instelling.

Wat wil de instelling

bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan

Welke werkzaamheden

verricht de instelling?

Wanneer worden

welke werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het

realiseren van de

doelstelling?

Hoe krijgt de instelling

inkomsten?

De stichting heeft ten doel om weeskinderen en kinderen die leven in armoede in Burkina Faso te helpen. hen te 
helpen zieh te ontwikkelen en hen te stimuleren om volgelingen van Jezus Christus te worden.
Tevens heeft de stichting ten doel om het in de weeshuizen werkzame personeel te ondersteunen bij de 
verzorging en begeleiding van de kinderen en bij het ontwikkelen van activiteiten op onder andere het gebied van 
landbouw. veeteelt, handel en nijverheid die hen in Staat stellen om inkomsten te verwerven die voor de 
weeshuizen en de andere kinderen behorende tot de doelgroep kunnen worden aangewend.

Geef hier antwoord op de onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.

In het beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Het financieel en in natura ondersteunen van weeskinderen en kinderen die leven in armoede in Burkina Faso.

Specifiek ondersteunt de stichting een kindcentrum in Burkina Faso waarin circa 40 kinderen verblijven. Opvang 
van kwetsbare kinderen vindt plaats in overleg met de lokale autoriteiten.

Het bieden van ondersteuning bij de scholing, opleiding en christelijke vorming van de vorenbedoelde kinderen. 

Ondersteuning bij de verzorging van training, coaching en begeleiding van het personeel van het  voormelde 
kindcentrum in Burkina Faso.

Bij het organiseren en structureren van de zorg voor de weeskinderen, waaronder mede begrepen het 
ondersteunen van of mede uitvoering geven aan het management vanhet kindcentrum en ondersteuning bij de 
exploitatie en instandhouding van het vorenbedoelde kindcentrum in Burkina Faso.

Het verzorgen van kennisoverdracht en voorlichting omtrent de door de stichting georganiseerde activiteiten.

De stichting is volledig afhankelijk van giften.



1 Algemeen (vervolg)

Op welke manier

en aan welke doelen

worden de verkregen

inkomsten besteed?

Url van het beleidsplan https://www.demangoboom.nl/anbiinfo

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor

het statutaire bestuur, 

voor leden van het

beleidsbepalende orgaan

en voor het personeel

Activiteitenverslag

Noem de activiteiten

die zijn uitgevoerd

Url van het beleidsplan https://www.demangoboom.nl/anbiinfo

Er wordt saldo aangehouden op een Nederlandse bankrekening ter reservering van verplichtingen voor de 
volgende maanden alsmede om te sparen voor specifieke projecten (waaronder onderhoud van het 
kindcentrum).

In 2019 is een stuk grond in Burkina Faso aangekocht voor nieuwbouw.

De functies in het bestuur en de raad van toezicht zijn onbezoldigd.

Zie het jaarrapport op de website.

Het bestuur heeft de volgende zes doelstellingen (‘speerpunten’) voor het werk van de stichting gedefinieerd:

Doelstelling A: Levensonderhoud en kleding
Doelstelling B: Medische zorg en begeleiding
Doelstelling C: Scholing en training
Doelstelling D: Projecten
Doelstelling E: Organisatie van het centrum
Doelstelling F: Werkbezoeken

https://www.demangoboom.nl/anbiinfo
https://www.demangoboom.nl/anbiinfo


2 Balans

Balansdatum: 31-12-2021

Activa Passiva

Immateriële vaste activa 0€                                        Continuïteitsreserve 7.485€                                

Materiële vaste activa 28.500€                             Bestemmingsreserve 39.529€                             

Financiële vaste activa 0€                                        Herwaarderingsreserve 0€                                        

Overige reserves 0€                                           

28.500€                             47.014€                              

Voorraden 0€                                        Bestemmingsfondsen 0€                                        

Vorderingen & overlopende activa 4.870€                               Voorzieningen 0€                                        

Effecten 0€                                        Langlopende schulden 0€                                        

Liquide middelen 13.644€                              Kortlopende schulden 0€                                        

18.514€                               

Totaal 47.014€                              Totaal 47.014€                              

Toelichting

https://www.demangoboom.nl/anbiinfo 

Een toelichting op de balans is opgenomen in het financiële rapport dat te vinden is op:

+ +

+

+ +

https://www.demangoboom.nl/anbiinfo


3 Staat van baten en lasten (2021)

Baten

Baten van partiuclieren

Collecten 0€                                                  

Nalatenschappen 0€                                                  

Overige baten particulieren 61.497€                                        
+

Som van baten van particulieren 61.497€                                        

Baten van bedrijven 0€                                                  

Baten van loterijinstellingen 0€                                                  

Baten van subsidie van overheden 0€                                                  

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven 0€                                                  
+

Som van de geworven baten 0€                                                  

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten 0

Overige baten 0
+

Som van de baten 61.497€                                        



3 Staat van baten en lasten

Lasten

Besteed aan doelstellingen

(Directe) dienst- en hulpverlening

(overeenkomend met doelstelling A: 'Levensonderhoud en kleding', 

doelstelling B: 'Medische zorg en begeleiding', doelstelling D: 'Projecten' en

doelstelling F: 'Werkbezoeken') 23.156€                                        

Aankoop en beheer

(overeenkomend met doelstelling E: 'Organisatie van het centrum') 32.497€                                        

Voorlichting en bewustwording 0€                                                  

Recreatie, sport en wensvervulling 0€                                                  

Onderzoek 0€                                                  

Evangelisatie en zending 0€                                                  

Educatie (aan kinderen in het kindcentrum in Burkina Faso )

en opleidingen en cursussen (aan het personeel in het kindcentrum in Burkina Faso )

(overeenkomend met doelstelling C: 'scholing en training') 5.490€                                         

Lobby en belangenbehartiging 0€                                                  

Anders, namelijk:

− 0
+

Besteed aan doelstellingen 61.143€                                         

Wervingskosten 232

Kosten beheer en administratie 990

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten

(voor personeel en medewerkers in Burkina Faso in dienst van of betrokken bij het kindcentrum )

een bedrag opgenomen van: 28.770
+

Som van de lasten 62.365€                                        

Saldo Financiële baten en lasten -868€                                          

Toelichting: Een toelichting op de staat van baten en lasten is opgenomen in het financiële rapport, te vinden:

https://www.demangoboom.nl/anbiinfo

https://www.demangoboom.nl/anbiinfo
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