Max’s Magic Money Fund
Rapportage 2010
Hartelijk dank voor uw steun aan Net4kids met uw donatie via het Max's Magic Money
Fund (MMMF). Dankzij uw bijdrage kunnen we de financiering rond krijgen voor
projecten die dringend (aanvullende) steun nodig hebben.
Rapportage over Max’s Magic Money Fund:
Zoals bij alle projectdonaties worden de donaties die via MMMF worden ontvangen voor
de volle 100% voor projecten gebruikt. Net4kids groeit, in projecten en in mensen.
Daarmee kunnen wij meer kinderen steunen. Wij vragen onze donateurs een vrijwillige
bijdrage van 10% bovenop de donatie. Dit bedrag komt ten goede aan
projectgebonden kosten. De overige organisatiekosten worden door onze investeerders
gedekt. Graag houden we onze donateurs op de hoogte van de status van het fonds en
de geselecteerde doelen. Hieronder vindt u dan ook een financieel overzicht en de
hoofdpunten van de projecten die dankzij uw donatie gesteund konden worden.
Financieel overzicht:
Totaal beschikbaar
Reserve van 2009 + correcties

€

34.654,79

€

8.532,26

tot december 2010

€

18.927,69

Eindstand 31 december 2010

€

24.259,36

voorgaande boekjaren*
Donaties van het jaar 2010
Projectbetalingen

Van januari 2010 tot en met december 2010 hebben wij in totaal € 8.532,26 van 30
donateurs ontvangen. Voor 2010 hadden wij een bedrag van € 43.187,05 beschikbaar,
dit is inclusief de reserve van 2009 + correcties voorgaande boekjaren* € 34.654,79.
Van dit totaal bedrag hebben wij € 18.927,69 gebruikt om 6 verschillende projecten te
steunen.
* Na een extra controle van een aantal projecten is gebleken dat er in het verleden
teveel geld is onttrokken uit het MMMF. Dit is in 2010 gecorrigeerd.

Ondersteuning per project:
India: Ondersteun kinderen getroffen door hiv/aids, educatieve bijeenkomst
Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst, die werd bijgewoond door 200 kinderen en 100
moeders, werd ingegaan op sociale problemen als beperkte toegang tot onderwijs,
gebrek aan kennis over sexuele gezondheid, onvoldoende carrière begeleiding,
HIV/AIDS en andere zaken. Deze bijeenkomst kostte € 2.380,--.
Door een koersverschil hebben wij nog € 15,-- op het project moeten aanvullen.

Thailand: Schoon water voor afgelegen berg scholen
Dit project richt zich specifiek op de aanleg van waterzuiveringsinstallaties op scholen.
Een van de meest belangrijke en essentiële bijdragen voor een beter leven voor
kinderen is de toegang tot schoon drinkwater. Dit voorkomt ziektes, maar de
beschikbaarheid van schoon water zal ook meer en beter gekwalificeerde leraren
aantrekken in deze afgelegen bergscholen. Veel scholen in het betreffende gebied
hebben geen toegang tot schoon drinkwater.
Voor 2010 kwam dit project € 550,-- tekort.

Nepal: School voor de allerarmsten
De School voor de Allerarmsten van Nepal Matri Griha heeft als voornaamste doel
kansarme kinderen weer een toekomst te geven door ze weer naar school te laten gaan
in een veilige omgeving met aandacht voor hun ontwikkeling op vele gebieden.
Voor 2010 kwam dit project € 2.280,-- tekort.

India: Onderwijs en Rehabilitatie voor Straatkinderen in Tirupur
In Tirupur, een industrieel gebied in het zuiden van India, met een grote historie op het
gebied van kinderarbeid, is de lokale hulporganisatie SAVE actief. SAVE verbindt twee
belangrijke waarden: kinderhulp en milieuzorg. De organisatie heeft een duurzaam
ecologisch themapark ontwikkeld waar tegelijkertijd aan straatkinderen hulp wordt
geboden in de vorm van onderdak, voedsel en (beroeps)opleidingen. In het park
worden fruit, groente en bomen gekweekt, dieren gehouden en wordt er verder o.a.
compost gemaakt en papier gerecycled.
Voor 2010, kwam het project € 501,69 tekort. Dankzij het MMMF hebben we dit tekort
kunnen dichten.

Ghana: Takoradi Educational Resource Centre
Dankzij de introductie van ICT-lessen worden Ghanese kinderen beter voorbereid op de
toekomst. Door deze lessen en de toegang tot een bibliotheek krijgen ze niet alleen een
grotere kans op de arbeidsmarkt, ze krijgen ook een beter wereldbeeld.
Voor 2010 kwam dit project € 1.000,-- tekort.

Congo: Sadisa opvang kinderen, construction costs
In de arme regio Sadisa in het Zuidwesten van Congo komt ondervoeding zeer veel
voor. In hun strijd tegen deze ondervoeding en ziektes die veroorzaakt worden door
verkeerde voeding is in maart 2006 door een team van zusters het Centre Nutritionnel
Sadisa Bakweno opgericht . Het doel van het centrum is, naast het verminderen van de
ondervoeding, het geven van vroegtijdige behandeling, het geven van voorlichting en
het begeleiden van gehandicapten, weduwes en wezen. Fondsen in dit project zijn
gebruikt voor het bouwen van een verblijf voor 50 ondervoede en gehandicapte
kinderen en hun ouders.
Tekort voor dit project in 2010 € 12.201,--.

Meer over Net4kids
Voor een volledig overzicht van onze activiteiten en onze financiële resultaten verwijzen
we u graag naar ons jaarverslag (www.net4kids.org/jaarverslag). Meer informatie over
onze projecten vindt u op onze website www.net4kids.org.

