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1. Oprichting, organisatie en governance 
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1.1 Oprichting en doel 

 
Stichting Orange Babies is opgericht op 25 januari 1999 door Baba Sylla, John Kattenberg en 
Stef Bakker en is gevestigd aan Herengracht 505 te Amsterdam. Orange Babies biedt 
voornamelijk hulp aan hiv-geïnfecteerde zwangere vrouwen, kinderen die slachtoffer zijn van 
hiv en aids en aan hun sociale omgeving in Afrika.  
 
Orange Babies helpt moeders met hiv en hun kinderen, maar ook aidswezen in Afrika door in 
Nederland aandacht te vragen voor hun situatie en fondsen te werven om relevante projecten 
in Afrika financieel te ondersteunen.  
  
Orange Babies is een onafhankelijke stichting, gevestigd in Nederland. Via verschillende 
activiteiten realiseert Orange Babies haar doelstellingen. In de werkwijze legt de stichting een 
verband tussen de traditionele liefdadigheidsfilosofie en de wereld van kunst, cultuur en media, 
waaruit Orange Babies is voortgekomen. Orange Babies werkt veel met bekende 
Nederlanders uit deze wereld. Zij geven een gezicht aan de stichting en spreken mensen op 
een positieve manier aan.  
  
Baba Sylla: ‘‘I do believe that artists are the ones who decide about the ideas that are 
worthwhile to discuss in society. Their involvement in our ideal is a way to testify that the 
hiv/aids problem is still actual, both in Africa and here.’’   
 
Orange Babies initieert en organiseert activiteiten om geld in te zamelen voor en bewustzijn te 
creëren over deze mondiale problematiek. Orange Babies tracht het doel te bereiken door 
onder meer:  
- partners en sponsoren aan zich te binden; 
- fondsenwervende activiteiten te organiseren; 
- donateurs te werven; 
- ambassadeurs in te zetten om zo free publicity te genereren via diverse media.  

Baba Sylla, oprichter en directeur Orange Babies 
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1.2 Organisatie 

 

Directie en kantoor 
De oprichter van Orange Babies, Baba Sylla, is de algemeen directeur. Na het vertrek van de 
voormalig General Manager Stefanie Dekker op 1 februari 2013 is Alex van Zijl vanaf oktober 
2013 als nieuwe zakelijk directeur ingetreden. Alex van Zijl vormt samen met Baba Sylla de 
directie van de stichting. 
 
Volgens de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) is de directie belast met 
de uitvoering van de besluiten van het bestuur. De directie ontwikkelt, in samenspraak met het 
bestuur, het te voeren beleid en doet, gevraagd en ongevraagd, voorstellen betreffende de 
door het bestuur vast te stellen projecten, jaarplannen en jaarbegrotingen. De algemeen 
directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en bijeenroeping van de vergaderingen van 
het bestuur, alsmede voor de uitvoering van de in die vergaderingen genomen besluiten. Hij 
wordt daarbij ondersteund door het kantoor. De directie is aanwezig bij bestuursvergaderingen 
en staat onder toezicht van het bestuur. Aan de hand van rapportages (beleidsplan, jaarplan, 
kwartaalverslagen, jaarverslag, rapportages uit Afrika) wordt verantwoording afgelegd aan het 
bestuur.  
 
Het bestuur, of een delegatie daarvan, beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directie en 
stelt de salarissen en de emolumenten vast. De salariskosten van de directeur (1,0 fte) 
bedroegen in 2013 afgerond (€ 91.357). Orange Babies kent verder geen bonusbetalingen en 
winstdelingen bij mogelijke beëindiging van het dienstverband.  
 
Figuur 1: Overzicht salaris directeur Orange Babies 

Naam Baba Sylla 

Functie Directeur 
Aard dienstverband Onbepaald 
Uren 40 
Parttime percentage 100% 
Periode 2013 (januari tot en met december) 
  
Bezoldiging  
Jaarinkomen  
Brutoloon € 71.821 
Vakantiegeld € 5.288 
Eindejaarsuitkering  
Variabel jaarinkomen € 6.000 
Totaal jaarinkomen € 83.109 
  
SV lasten (werkgeversdeel) € 8.248 
Belastbare vergoedingen/bijtellingen  
Pensioenlasten (werkgeversdeel)  
Overige beloningen op termijn  
Uitkeringen beëindiging dienstverband  
Totaal overige lasten en vergoedingen € 8.248 
  
Totaal bezoldiging boekjaar 2013 € 91.357 
Totaal bezoldiging boekjaar 2012 € 84.253 
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De algemeen directeur begeleidt en voert de werkbezoeken uit in Afrika en informeert de 
belanghebbenden.  
 
De werkzaamheden van het kantoor van Orange Babies omvatten: informatie werven en 
verstrekken over de activiteiten en de projecten in Afrika, het aangaan van samenwerkings-
verbanden met partners en sponsoren, het organiseren van fondsenwervende activiteiten, 
evenementen en het opzetten van donateurcampagnes. De zakelijk directeur geeft leiding aan 
het kantoor. 
 
De stichting met vijf vaste medewerkers telde in 2013 gemiddeld 5,59 fte. Daarnaast wordt het 
kantoor door drie stagiaires ondersteund; een online stagiaire, een marketing & events 
stagiaire en een stagiaire projecten Afrika. 
  

1.3 Bestuur 

 

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit minimaal vijf personen. Het bestuur ontvangt geen 
bezoldiging. De leden van het bestuur werken op vrijwillige basis. Alleen aantoonbaar 
gemaakte kosten worden vergoed. Het bestuur formuleert criteria voor de benoeming van 
bestuursleden en benoemt de leden voor een periode van maximaal drie jaar. De 
bestuursleden zijn eenmaal herbenoembaar.  
 
Het bestuur van de stichting is op 31 december 2013 als volgt samengesteld: 
 
- Anton Sandler, voorzitter, partner Deloitte 
- Jan Peter Kerstens, penningmeester, Chief Financial Officer Eyeworks  
- Bernadette van Buchem, secretaris, directeur Autoriteit Consument & Markt 
- Michèle van Vugt, bestuurslid, tropenarts Academisch Medisch Centrum 
- Gijsbert Dezaire, bestuurslid turnaround executive Ranir Global Holdings 
 
Figuur 2: Overzicht bestuursleden 2012 
Naam 
bestuurslid 

Functie/ 
Portefeuille 

In functie- 
treding 

Einde 
functie 

Her- 
benoeming 

Einde 2e 
termijn 

Neven-
functies

Anton 
Sandler 

Voorzitter 
Penningmeester 

03-11-2011 
22-12-2009 

22-12-2012 
02-11-2012 

23-12-2012 
 

23-12-2015 
 

geen 

Jan Peter 
Kerstens 

Penningmeester 03-11-2011 02-11-2014   geen 

Bernadette 
van Buchem 

Secretaris 
 

22-12-2009 22-12-2012 23-12-2012 23-12-2014 geen 

Michèle van 
Vugt 

Bestuurslid 01-01-2011 31-12-2013 
 

  geen 

Gijsbert 
Dezaire 

Bestuurslid 03-03-2010 03-03-2013 04-03-2013 04-03-2015 geen 
 

 
Het bestuur heeft een beleidsbepalende en toezichthoudende taak en is eindverantwoordelijk. 
Het bestuur geeft leiding aan de directie. De directie stelt gezamenlijk met hen een 
meerjarenplan op waaronder een meerjarenbegroting (beleidsplan 2010-2014). Daarnaast 
wordt elk jaar een jaarplan geformuleerd. Het beleidsplan en het jaarplan worden met het 
bestuur besproken net als het activiteitenplan en bestedingsplan. Als het meerjarenplan en 
jaarplan goedgekeurd zijn, is het de taak aan de directie om deze te implementeren.  
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Er zijn verschillende controlemomenten. Het externe administratiebureau Jac’s den Boer & 
Vink maakt twee tussentijdse rapportages; een semesterrapportage en een tweede rapportage 
op 30 september. Dit geeft de mogelijkheid aan de penningmeester om de kostenposten te 
toetsen aan de begroting. De tussentijdse rapportages worden besproken tijdens de 
bestuursvergadering. Eventuele correcties worden door het bestuur aangegeven en 
uitgevoerd door de directie.  
 
Het bestuur onderschrijft de principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Het 
uitgangspunt is een duidelijke functiescheiding: 
 
Bestuur:    Toezicht houden en eindverantwoordelijk 
Directie:    Dagelijks bestuur 
Kantoor medewerkers:  Uitvoering  
 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en van de directie zijn 
vastgelegd in de AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle). Hierin staan ook 
beschreven de omvang en samenstelling van het kantoor, een profielomschrijving, regels over 
benoeming en ontslag en andere structurele en organisatorische richtlijnen voor het kantoor 
en de lokale vestigingen in Afrika. Als actualisering nodig is, komt de AO/IC in de agenda van 
het bestuur. De laatste aanpassing en goedkeuring was op 24 april 2012. Er wordt gewerkt 
aan de volgende aanpassing naar aanleiding van de intrede van de zakelijk directeur. 
 
Twee externe en onafhankelijke organen controleren en beoordelen de stichting jaarlijks. De 
beoordeling en bevindingen van het CBF komen ter sprake tijdens de bestuursvergadering. 
De bevindingen van de jaarlijkse controle door PwC (PriceWaterhouseCoopers) worden direct 
gepresenteerd aan de penningmeester in de aanwezigheid van de directie. Volgens PwC is 
de interne beheersing van ruim voldoende niveau in 2013. Van de eventuele opmerkingen en 
bevindingen van beide externe organen maakt het kantoor een plan van aanpak, met een 
deadline. Het bestuur volgt de uitvoering van het plan.  
 
In 2013 zijn er 6 reguliere bestuursvergaderingen gehouden. Een dergelijke vergadering heeft 
een vaste opbouw: 
 Notulen met bijbehorende actielijst; 
 Bestuurszaken met bijvoorbeeld: 

Stand van zaken van projecten in Afrika (minstens 2 keer per jaar in de agenda); Financiële 
rapportage (2 tussentijdse rapportages/ jaarrekening); Update van de AO/IC; Functioneren 
bestuur; Benoeming bestuursleden; 

 Kantooraangelegenheden, met bijvoorbeeld: 
Activiteiten (toetsing van events, sponsors & partnerstrategie); Personeelszaken;  

 Diversen.  
 
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Voor een goed verloop van de bestuurs-
vergaderingen is er voorafgaand aan de vergadering een bespreking tussen de directie en de 
voorzitter. Indien nodig vindt er ook voorafgaand overleg plaats met een bestuurslid en 
portefeuillehouder van de zaak die ter vergadering komt. Mocht kennis ontbreken binnen het 
bestuur omtrent bepaalde onderwerpen, worden experts uitgenodigd om deel te nemen aan 
de bestuursvergadering.  
 
Aangezien het bestuur taken en bevoegdheden kan delegeren aan de directeur, vinden naast 
de reguliere bestuursvergaderingen ook regelmatig vergaderingen plaats tussen de voorzitter 
en de algemeen directeur. Indien nodig kan een ander bestuurslid aanwezig zijn.  
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2. Beleid, strategie & toekomstinformatie 
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2.1 Orange Babies missie, visie en werkwijze  

 
Missie  
Orange Babies heeft tot doel te voorkomen dat er nog langer baby’s geboren worden besmet 
met hiv te beginnen in het continent dat het meest getroffen wordt, Afrika. Of zoals bestuurslid 
Michèle van Vugt (Internist-Infectious Desease Specialist AMC) het ook wel heeft vertaald:  

“Zwangere vrouwen, moeders, baby’s en kinderen staan aan de basis van het leven. 
Moeders moeten veilig met adequate zorg kunnen bevallen in een kliniek. Samen met hun 

kinderen moeten zij zich bewust zijn van hun hiv-status en weten te leven met deze ziekte en 
de bijbehorende medicatie. Dat is waar Orange Babies voor staat.” 

 
Visie  
Orange Babies gelooft -met het geld dat zij inzamelt- in versterken van de positie (empoweren) 
van de meest kwetsbare groepen in Afrika, zodat zij voldoende kennis en vaardigheden 
hebben om verdere besmettingen van hiv te voorkomen. Iedereen heeft recht op een gelijke, 
hedendaagse medische behandeling. Wat alle betrokkenen bij Orange Babies verbindt, is het 
onderschrijven van het motto “Keep Hope Alive”. Zonder deze idealen verliezen we iets van 
onze menselijkheid. 
 
Baba Sylla: “Ik kan me niets cynischer bedenken dan mensen laten sterven, omdat ze geen 
medicijnen kunnen betalen.” 
 
Werkwijze 
Orange Babies initieert en organiseert activiteiten om geld in te zamelen voor - en bewustzijn 
te creëren over - deze mondiale problematiek. Dat doet Orange Babies door de inzet van 
creatieve talenten en invloedrijke personen uit de wereld van kunst, cultuur en media. Orange 
Babies wil het exploiteren van ellende voorkomen en op een respectvolle en waardige manier 
aandacht vragen voor de aidsproblematiek.  
 
De stichting gelooft dat mensen op hun best zijn als ze plezier hebben, ook bij goede doelen. 
Daarom benadert Orange Babies haar doelgroep niet met zielige beelden of een beroep op 
schuldgevoel. Orange Babies wil mensen op een positieve wijze vragen een beetje tijd, 
aandacht, talent of geld te schenken aan de hiv-problematiek. Vanuit de betrokkenheid als 
wereldburger; uit respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen, maar vooral met genoegen op 
plezierige momenten. 
 
Omdat de ontwikkelingen rondom de hiv-problematiek razendsnel gaan, heeft Orange Babies 
een netwerk van deskundigen en medici, dat de stichting continu adviseert over de juiste 
aanpak voor het behalen van de doelstellingen. 
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2.2 Strategie en kerncompetenties  

 
De strategie van Orange Babies staat beschreven in het beleidsplan 2010-2014. De 
doelstellingen en hoe deze bereikt worden, worden daarin toegelicht. 
 
Orange Babies onderscheidt zich van andere stichtingen die zich richten op het bestrijden van 
(de gevolgen van) hiv/aids in Afrika, doordat zij: 
1. meetbare projecten ondersteunt die zich specifiek richten op de kwetsbare groep van hiv- 

besmette moeders en hun kinderen; 
2. in haar fonds wervende activiteiten kiest voor een positieve invalshoek in plaats van in te 

spelen op schuldgevoel. 
 

Dagelijks vinden nog nieuwe besmettingen plaats. “Dit tij moet gekeerd worden”, schrijft 
Michèle van Vugt. Orange Babies richt zich daarom op projecten in de volgende gebieden:  
 Het verminderen van de kans op hiv-overdracht van moeder op kind. 
 ‘Keep the negatives negative’, een voorlichtingsprogramma. 
 Zorgdragen voor hiv-geïnfecteerde weeskinderen en kwetsbare kinderen (OVC = Orphans 

and Vulnerable Children).  
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2.3 Orange Babies risico’s en risico management  

 
Risicomanagement en de toepassing van controleprocedures zijn geïntegreerd en ingebed in 
de dagelijkse operatie en toezichthoudende structuur van Orange Babies. Dit geldt ook voor 
de monitoring en rapportage van vooruitgang op risicogebieden die verbetering behoeven, 
door de introductie van een effectieve structuur van interne controles en onderhoud en 
verbetering van deze controles. Hieronder is een samenvatting van het risicomanagement 
opgenomen. Het volledige document is opgenomen in de AO/IC van Orange Babies.  
 
De belangrijkste doelstelling van risicomanagement binnen Orange Babies, is het bieden van 
bewustwording en een redelijke mate van zekerheid dat de organisatie de risico's waarmee zij 
wordt geconfronteerd, begrijpt. Wanneer de stichting doelen probeert te bereiken, betekent het 
dat zij impliciet wordt geconfronteerd met een aantal risico's. Er moet op passende wijze op 
deze risico’s gereageerd worden, op verschillende niveaus binnen de organisatie. Er wordt 
getracht dit te bereiken door deze risico’s te laten leiden door de volgende vijf richtlijnen: 
1. Risico's worden op de juiste wijze geïdentificeerd, beheerd en gerapporteerd. 
2. De juiste middelen worden toegewezen om deze risico's te beheersen. 
3. Die risico's die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de medewerkers, Orange Babies als 

organisatie, de ambassadeurs, de sponsors en partners, worden proactief gemanaged. 
4. Orange Babies houdt zich te allen tijde aan de relevante regelgeving en wettelijke eisen. 
5. De organisatie neemt ownership van de risico's en maakt deze bekend aan anderen 

binnen en buiten de organisatie.  
 
Om kwaliteit binnen alle geledingen van de organisatie te kunnen leveren, vereist dit de 
controle en coördinatie van een verscheidenheid aan activiteiten, uitgevoerd door 
verschillende partijen binnen de organisatie. Het bestuur van Orange Babies erkent dat de 
interne controle en administratieve organisatie belangrijke componenten zijn, die de stichting 
in staat stelt om de operationele en financiële doelstellingen van de groep te bereiken. Het 
bestuur ondersteunt een proactieve benadering van risicobeheer met het besef dat het 
managen van deze risico's een wezenlijk onderdeel van de organisatie vormt.  
 
Met het oog op consistente en hoog kwalitatieve risicobeheersing binnen Orange Babies, 
wordt de gestandaardiseerde en gestructureerde aanpak van risicomanagement voortdurend 
verbeterd aan de hand van de dagelijkse praktijk en ervaring. Om de risico’s waarmee de 
stichting op een dagelijkse basis wordt geconfronteerd te beheersen, zijn er een aantal ‘lines 
of defense’ gedefinieerd, om effectief en efficiënt risico’s te kunnen identificeren, te beheren 
en over deze risico’s te rapporteren.  
 
Figuur 3: Lines of defense 
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Risico's en risicobewustzijn  
Op basis van risicobeoordelingen is een aantal risicogebieden geïdentificeerd. De organisatie 
is zich bewust van deze risico's Dit stelt de stichting in staat de kans te verminderen dat 
risicovolle gebeurtenissen zich voordoen en om maatregelen te nemen zodat de impact van 
deze risico’s kunnen worden beheerst en verminderd. De risicogebieden zijn: 

• Landenrisico’s • Financiële risico’s 
• Project- en operationele risico’s  • Emotionele risico’s 
• Office risico’s  • Reputatie risico’s 
 

Verklaring van de Raad van Bestuur   
Het bestuur is verantwoordelijk voor systemen van interne risicobeheersing en controle en 
voor het beoordelen van hun operationele effectiviteit. De interne risicobeheersings- en 
controlesystemen zijn ontworpen om significante risico's te identificeren en om te helpen bij 
het beheer van deze risico's. Toch kunnen, vanwege hun inherente beperking, de 
controlesystemen zoals hierboven beschreven, niet alle onjuistheden, onnauwkeurigheden, 
fouten, fraude of niet-naleving van wet-, en regelgeving detecteren, noch kunnen zij zekerheid 
bieden met betrekking tot het bereiken van de doelstellingen.  
 
Het bestuur heeft de risico's waaraan Orange Babies wordt blootgesteld, geanalyseerd en de 
controleomgeving voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 beoordeeld. Continu 
verbetert en observeert het bestuur het huidige systeem van controle over de operationele en 
financiële verslaglegging van de verschillende projecten en lokale organisaties. Het bestuur is 
van mening dat de huidige systemen die binnen Orange Babies worden gebruikt, een 
doeltreffend en doelmatig kader van interne controle creëren. 

2.4 Toekomstinformatie 

Innovatie  
Orange Babies zal het jaar 2014 gebruiken om te innoveren. Door het beleid en de strategie 
te evalueren en te herformuleren moet de organisatie klaar worden gestoomd voor de 
komende jaren. Deze innovatie zal in eerste instantie gericht zijn op de aanpak van de 
projecten in Afrika. Orange Babies wil binnen haar projecten meer dan het verschil maken en 
heeft de ambitie in de voorhoede van de hiv-bestrijding actief te zijn. Ondanks de kleine 
organisatie neemt Orange Babies geen genoegen met een rol in de periferie van het veld. 
Bestuur en directie gebruiken het jaar 2014 daarom om de bestaande projecten tegen het licht 
te houden en te komen tot nieuwe toetsingsvoorwaarden voor toekomstige projecten.  
Deze scherpere focus van de aanpak in Afrika moet leiden tot een scherpere (merk)-
positionering van Orange Babies in het veld van de goede doelen. Dit alles moet ertoe leiden 
dat de organisatie klaar is voor de toekomst en een aantrekkelijke partner is voor bedrijven én 
voor particulieren, die zich willen verbinden aan een goed doel.  
 
Projecten   
Orange Babies heeft de visie om de projecten in Afrika in de toekomst aan te sturen vanuit 
een landenmanager en een lokaal Orange Babies-bestuur. Deze structuur is in maart 2014 
voor het eerst geïmplementeerd door de officiële opening van Orange Babies South Africa. 
Om een goede bestuurbaarheid van de projecten te waarborgen wordt de komende jaren 
verder geïnvesteerd in het aantrekken van goede mensen in de projecten in Afrika, met name 
op managementgebied. Door deze aanpak zal de feitelijke operatie van de projecten worden 
aangestuurd in de landen zelf en zal het kantoor in Nederland zich focussen op fondsen-
werving en de marketing en communicatie.  
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3. Doelstellingen  
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De drie hoofddoelstellingen uit het jaarplan 2013 van Orange Babies worden in dit hoofdstuk 
beschreven. Elke doelstelling is beoordeeld en bevat een evaluatie.  
 

3.1 Doelstelling 1: De projectdoelstelling 

 
Het continueren en versterken van de ondersteuning aan de projecten dankzij een 
stijging van de financiële steun ten opzichte van 2012.  
 
In 2013 heeft Orange Babies € 1.332.885 besteed aan de projecten in Afrika (2012: 
€ 1.289.705).  
 
De toekenningen zijn ten goede gekomen aan bestaande projecten. In 2013 heeft Orange 
Babies ervoor gekozen om met de gelden te investeren in de ontwikkeling van de huidige 
projecten. Projecten kregen de mogelijkheid zich verder te professionaliseren en continuïteit 
te garanderen. Op OVC gebied is bijvoorbeeld in 2013 de toekenning van Kondwa Center 
verhoogd. Hierdoor kon uitbreiding worden gerealiseerd en konden meer kinderen in het 
programma worden toegelaten. Op PMTCT gebied zijn er ook goede ontwikkelingen. Zo heeft 
de Ng’ombe Home Based Care een extra toekenning van € 50.000 gekregen ten behoeve van 
de lancering van ons plan om in deze wijk de hiv-transmissie moeder op kind van 12% onder 
2% te krijgen in de komende 5 jaar. 
 
Controle 
De projecten worden op verschillende manieren gecontroleerd, namelijk via de country 
manager en supervisors, de semester- en eindejaarrapportages, de werkbezoeken van de 
directeur en de bestuur reizen.  

De projecten worden gecontroleerd op de volgende vlakken: 
 Zijn de gelden van Orange Babies conform afspraak/voorstel besteed? 
 Zijn de gestelde doelstellingen behaald? 
 Zijn ze financieel juist verantwoord?  
 
Projectencommissie 
Naast de lokale country managers en supervisor, heeft ook de projectcommissie een 
controlerende functie. De projectencommissie adviseert en rapporteert aan het bestuur over 
de stand van zaken van de projecten. De projectencommissie is in 2013 driemaal samen-
gekomen en overlegt daarnaast regelmatig door middel van conference calls. Hierin worden 
de bestaande en eventuele nieuwe projecten van Orange Babies besproken en geëvalueerd. 
Belangrijke onderwerpen zijn: management, governance, toekenningen, begeleiding, 
efficiëntie en rapportages van de projecten. Tijdens deze besprekingen is er een verdeling 
ontwikkeld waarbij de status van de projecten aan de hand van drie criteria onderverdeeld 
kunnen worden:  
 
Groen: 80% of meer van de beoogde resultaten is behaald, project loopt conform 

verwachting. Er zijn geen risico’s.  

Geel:  50% tot 80% van de beoogde resultaten is behaald, project heeft aandacht en 
begeleiding nodig. Actieplan wordt opgesteld. 

Rood:  Minder dan 50% van de beoogde resultaten is behaald, project heeft dringend 
bijstelling nodig. Actieplan wordt opgesteld en heeft prioriteit. 

Indien een project een gele of rode status toebedeeld heeft gekregen in 2013 zijn de 
verwachtte resultaten voor 2014 opgenomen in dit jaarverslag.   
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3.1.1. Resultaten van de Prevention Mother To Child Transmission (PMTCT) projecten 

 
De volgende projecten zijn erop gericht om de hiv-transmissie van moeder op kind te 
voorkomen: 
 HivSA, Zuid-Afrika    
 Family Free, Zuid-Afrika  
 Family Free Mobile Health Clinic, Zuid-Afrika  
 Ehalelo Koo Meme, Namibië 
 Ng’ombe Home Based Care 
 
 
HivSA, Zuid-Afrika, Johannesburg  
 
De HivSA heeft in samenwerking met Orange Babies zwangere vrouwen, woonachtig in het 
grote Soweto gebied, voorzien van educatie over Prevention Mother To Child Transmission 
(PMTCT) en over het veilig geven van borstvoeding wanneer men hiv-positief is. Deze 
doelstelling is gerealiseerd in het grote Baragwanath ziekenhuis en in 15 community klinieken 
in Soweto. 
 
Ontvangen bedrag: € 85.000 
 
Behaalde resultaten 
 HivSA heeft uiteindelijk in maar liefst 15 verschillende overheidsklinieken in het Soweto 

gebied hiv-voorlichting gegeven door middel van groepsgesprekken. Deze groeps-
gesprekken werden georganiseerd zodat zwangere vrouwen zich laten testen. Daarna 
werden alle hiv-positieve zwangere vrouwen doorverwezen naar het Baragwanath 
ziekenhuis voor een veilige bevalling.   

 180.000 zwangere vrouwen hebben deelgenomen aan de hiv-voorlichting & testing.  
 Er worden één-op-één gesprekken gehouden met 3.000 hiv-positieve zwangere vrouwen.  
 De zwangere tieners (561 waren 14 jaar oud of jonger) krijgen meer aandacht voor en na 

de bevalling, zodat de gezondheid van hun baby’s goed gemonitord kan worden.  
 HivSA regelt ook informatie en groepsgesprekken voor 1.507 gogo’s (oma’s). De oma’s 

leren hier over hiv, waaronder hoe de overdracht van het hiv-virus via borstvoeding 
voorkomen kan worden. Aangezien de oma’s vaak zorgen voor hun kleinkinderen is het  
van belang om ook hen te leren hoe een baby onder borstvoeding kwetsbaar is voor hiv. 
De baby mag immers gedurende de borstvoedingsperiode van gemiddeld 6 maanden geen 
enkele voeding krijgen. 

 
De HivSA is een solide organisatie met een deskundige staf en een competent management-
team die ruimschoots hun doelstellingen halen. HivSA werkt samen met de nationale overheid 
en verschillende andere organisaties zoals Orange Babies om de goede resultaten, waaronder 
de daling van de moeder op kind transmissie van hiv onder de 2%, te behouden.    

 
Projectstatus: Groen 
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Family Free, Zuid-Afrika, Limpopo, Mopani 
 
Het project heeft zich ingezet om de hiv-transmissie van moeder op kind te voorkomen. Dit 
wordt gedaan door middel van het geven van voorlichting en ondersteuning aan ruim 2.000 
zwangere vrouwen en hun familie, het verstrekken van hiv-testen aan moeders en het leren 
omgaan met hiv-medicijnen aan ruim 600 hiv-positieve kinderen en 1.000 oma’s. Het project 
is geïmplementeerd in samenwerking met de overheid.  
 
Ontvangen bedrag: € 118.000 
 
Behaalde resultaten 
 Van de 16.409 vrouwen, mannen en kinderen die op hiv werden getest na een voor-

lichtingsbijeenkomst, waren 1.721 personen positief (10,5%). 
 Family Free heeft voor 2.518 personen vervolg hiv-informatiebijeenkomsten georgani-

seerd. 
 492 personen volgden PMTCT-training.  
 Slechts 61 van de 2.102 baby’s die 6 weken na hun geboorte werden getest, waren positief.  
 Men maakt gebruik van bestaande methodes en het team breidde zijn programma 

afgelopen jaar uit met campagnes onder de oma’s om hen kennis van hiv te geven om de 
juiste zorg aan hun kleinkinderen te kunnen geven.   

 
Projectstatus: groen   
 
 
Family Free Mobile Health Clinic, Zuid-Afrika, Limpopo, Mopani 
 
Family Free Mobile Health Unit (MHU) voorziet mensen die slecht bereikbaar zijn, door 
bijvoorbeeld lange afstanden of overvolle zorginstellingen, van medische hulp. Dit wordt 
gedaan door de inzet van een mobiele kliniek die zorgt voor hiv-counseling, het afnemen van 
hiv-testen en CD4-cell counting. Het is zeer belangrijk dat mensen tijdig worden getest op hiv. 
Indien de behandeling niet op tijd wordt gestart, stijgt de kans op overlijden. Indien het aantal 
CD4 cellen onder de 300 is, wordt er direct hiv-medicatie verstrekt. 
 
Daarnaast biedt de Mobile Health Clinic zwangere vrouwen duidelijkheid in een vroeg stadium 
van de zwangerschap over hun hiv-status. Een groot deel van de vrouwen in de regio brengt 
pas in een veel later stadium een bezoek aan een reguliere kliniek. 
  
Ontvangen bedrag: € 51.000 
 
Behaalde resultaten 
 De Mobile Health Unit (MHU) heeft 2.601 personen getest in de meest afgelegen delen van 

het Mopani district. 
 Verschillende hiv Counseling Testing (HCT) campagnes werden uitgevoerd door het 

Mopani gebied. Het team zorgde voor een volledige gezondheidscheck met testen op 
diabetes, hoge bloeddruk en oogmetingen met de nadruk op hiv-testing. Indien nodig 
werden de cliënten doorverwezen naar de kliniek voor verdere behandeling. 

 Tijdens iedere bijeenkomst verspreidde het team informatie over PMTCT, hiv, soa’s, tbc en 
over voortplanting. Hierbij werden er condoomdemonstraties verricht en werden er 
mannelijke en vrouwelijke condooms uitgedeeld op landelijk gelegen gebieden, boerderijen, 
cafés, winkels, markten en in de prostitutie.    
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De MHU behaalt goede resultaten en het is duidelijk dat deze aanpak hard nodig en erg 
effectief is. De MHU werkt tijdens grootscheepse campagnes goed samen met het Zuid-
Afrikaanse Ministerie van Volksgezondheid en met omliggende dorpen. Steeds vaker vragen 
traditionele leiders en gemeenschappen of de MHU in hun gebieden spreekuur wil houden. 
Op deze manier krijgen ze het ook voor elkaar dat steeds meer mannen zich laten testen.  
 
Projectstatus: groen 
 
Ehalelo Koo Meme, Namibië, Okahandja / Rehoboth / Windhoek  
 
Dit project zet zich in om de hiv-transmissie van zwangere vrouwen op hun ongeboren kind te 
voorkomen door middel van hiv-testen, educatie over het gebruik van hiv-medicijnen en het 
geven van exclusieve borstvoeding. Ook wordt er voorlichting gegeven aan hiv-negatieve 
moeders hoe zij negatief kunnen blijven. Daarnaast zijn er medische controles voor baby’s van 
hiv-positieve moeders. Hiernaast krijgen de moeders en baby’s een jaar lang voeding ter 
ondersteuning van borstvoeding en van de hiv-therapie. Kinderen tussen de 1 en 16 jaar die 
onder ARV-therapie staan worden ook voorzien van nutritionele ondersteuning. Tevens is er 
melkpoeder beschikbaar voor moeders die geen borstvoeding kunnen geven. 
 
Ontvangen bedrag: € 180.000  
 
Behaalde resultaten 
 Meer dan 90% van de zwangere vrouwen (1.149 vrouwen) die in prenatale klinieken en in 

de outreach programma's zijn begeleid, doen de testen en weten hun hiv-status.  
 Van deze 1.149 vrouwen zijn er 471 positief. 
 Voor deze vrouwen zijn 1.468 individuele begeleidingen uitgevoerd. Dit is gemiddeld 3 

sessies per persoon. 
 Er zijn 213 baby’s getest waarvan er 10 hiv-positief zijn bevonden (4,7%). 
 5.052 voedselpakketten met onder andere poedermelk zijn uitgedeeld aan de vrouwen.  
 Er zijn 55 groepsgesprekken/sessies uitgevoerd. Patiënten kunnen elkaar steunen.  
 Er zijn 72 vaardigheidstrainingen gegeven in activiteiten om vrouwen zelfvoorzienend te 

maken.  
 Ook hebben er 70 huisbezoeken plaatsgevonden.  
 Orange Babies heeft tot slot een dokter aangesteld om een dag training te geven over het 

geven van exclusieve borstvoeding aan 25 zusters in ons centrum in Okahandja. De 
overheid was niet in staat de nodige training aan te bieden.  

 
Projectstatus: geel  
 
Verwachtte resultaten 2014 
 Een minimale stijging van 30% van de bovengenoemde resultaten. In verband met de 

invoering van het nieuwe nationale hiv-beleid in 2013, werd de capaciteit niet volledig benut. 
 De stijging van de resultaten zal mogelijk worden gemaakt door de samenwerking met 

Pharmaccess Namibia. Hierdoor wordt de Mobile Clinic in staat gesteld om zowel hiv-testen 
te doen als begeleiding en een algemene gezondheidsscreening te bieden. Daarnaast 
kunnen zij rechtstreekse ARV verstrekken indien nodig.  

 Het Ministerie van Volksgezondheid en Social Service stelt hiv-medicatie ter beschikking.  
 Het programma wordt uitgebreid naar het dorp Otjimuise. 
 
  

 



Orange Babies. │ Jaarverslag 2013 

 

		
18 	

Ng’ombe Home Based Care, Zambia, Lusaka 
 
Ng'ombe Home Based Care is opgericht in 1997 onder leiding van de Katholieke Kerk, Roma 
Parish. De missie van het project is om te voorzien in oecumenische en holistische interventies 
voor de gemeenschap van Ng'ombe met speciale aandacht voor degenen die besmet en/of 
getroffen zijn door de hiv/aids-pandemie. Dit wordt gedaan door onze 28 Caregivers, die in 
teams van 2 te werk gaan. Elk team draagt de verantwoordelijkheid van een bepaald gebied 
in de compound en ondersteunt 232 beneficianten. Onze Caregivers hebben gemiddeld 17 
jaar lang ervaring met vrijwilligerswerk in de Ng’ombe compound, zijn daar goed bekend en 
worden gewaardeerd door de community. Echter is de leeftijd van de Caregivers die tussen 
de 55 en 65 ligt, wel een punt van aandacht, evenals hun kennis over hiv/aids.  
 
Ontvangen bedrag: € 20.000 
 
Behaalde resultaten 
 Maandelijkse sessies voor moeders en baby’s en ondersteunende bijeenkomsten voor 

mensen die hiv-positief zijn met een gemiddelde opkomst van 90 moeders en kinderen. In 
die sessies leren ze over het belang van: 
o exclusieve borstvoeding indien je hiv-positief bent; 
o dagelijks zelf nemen van hiv-medicatie; 
o dagelijks toedienen van hiv-medicatie aan de baby gedurende borstvoeding periode; 
o testen van de baby na 6 weken en 18 maanden. 

 De caregivers monitoren wekelijks de gezondheid van 232 beneficianten door het brengen 
van huisbezoeken aan moeders en door het benadrukken van het belang van een goede 
hiv-behandeling. 

 Tijdens de borstvoedingsperiode van 6 maanden worden de moeders voorzien van 
voeding. 

 76 hiv-positieve kinderen worden voorzien van tweewekelijkse voedselpakketten ter 
ondersteuning van hun hiv-behandeling. 

 Ook krijgen zieke patiënten medische ondersteuning en begeleiding in de verschillende 
lokale overheidsziekenhuizen.  

 
Projectstatus: groen  
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3.1.2. Resultaten van de Orphans and Vulnerable Children (OVC’s) projecten 

Wereldwijd hebben 16,6 miljoen kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar hun ouders of een van 
hun ouders verloren aan hiv (UNAIDS Report-2010).  
Met de opvang van aidswezen en kwetsbare kinderen in weeshuizen probeert Orange Babies 
de verantwoordelijkheid te nemen voor slachtoffers van de aids/hiv-epidemie. Via het 
verschaffen van opvang, voeding, onderwijs en medische zorg aan 0 tot 16 jarigen probeert 
Orange Babies deze getroffen groep zonder achterstand terug te brengen in de maatschappij.  
 
De projecten zijn gericht op het verzorgen van weeskinderen en kwetsbare kinderen: 
 Mount Olive, Zuid-Afrika 
 New Jerusalem, Zuid-Afrika 
 Orange Babies Montessori Preschool, Zuid-Afrika  
 Sparrow Ministries, Zuid-Afrika 
 Yabonga, Zuid-Afrika 
 Heal project, Zambia 
 Kondwa, Zambia 
 Orange Babies Child Development Program, Namibië 
 Hope Village, Namibië   
 Good Hope Hostel, Namibië 
 
Mount Olive, Zuid-Afrika, Johannesburg, Lehae 
 
Mount Olive bestaat uit een groep van zorgzame individuen die enorm gepassioneerd is met 
het helpen van de minder bevoorrechten en het maken van een verschil in hun gemeenschap. 
Het programma is gericht op het ontwikkelen van de gemeenschap en dan met name degenen 
die problemen hebben als gevolg van hiv/aids. Een groot deel van Mount Olive's werk is gericht 
op de 450 OVC’s (Orphans and Vulnerable Children) van wie velen wees of verstoten zijn. 
 
De steun van Orange Babies gaat naar de peuters (3 tot 5 jaar oud). Dankzij de steun van 
Orange Babies, voorzag Mount Olive dagelijks ruim 65 weeskinderen en kwetsbare kinderen 
die besmet en getroffen zijn door hiv/aids een jaar lang van onderwijs, voeding, veiligheid en 
medicatie. Dit wordt gedaan in het kader van het ‘Early Child Development’ (ECD) programma.  
 
Ontvangen bedrag: € 30.000 
 
Behaalde resultaten  
 Orange Babies ondersteunt 65 kinderen in het ECD-programma in Mount Olive. Ze krijgen 

3 maaltijden per dag: ontbijt, lunch en ze nemen eten mee naar huis als avondmaaltijd.  
 26 kinderen hebben de kleuterschool afgerond en hebben een goed begin gemaakt op de 

openbare basisschool. 
 Mount Olive biedt deze kinderen enige stabiliteit, evenals voeding en veiligheid. Omdat de 

medewerkers zo dicht bij de kinderen staan, kunnen ze tekenen van verwaarlozing, slechte 
gezondheid en zelfs mishandeling oppikken en proberen hier iets aan te doen.   

 Alle medewerkers zijn uiterst toegewijd en betrokken.  
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Valencia is een inspirerende leider met een duidelijke visie en is goed geïnformeerd. Ze weet 
precies wat er op lange termijn nodig is voor het project. Ze is zich bewust van enkele 
uitdagingen zoals onopgeleide medewerkers, de noodzaak van een sterker managementteam 
en een competent bestuur. Het Orange Babies kantoor in Zuid-Afrika zal haar hierin 
ondersteunen. 
 
Projectstatus: groen 
 
New Jerusalem, Zuid-Afrika, Johannesburg, Midrand 
 
Het New Jerusalem weeshuis fungeert als thuisbasis waar een gezinssituatie wordt gecreëerd. 
Afgelopen jaar heeft het project 92 wees- en kwetsbare kinderen met en zonder hiv 
opgevangen, verzorgd, opgevoed en voorzien van medicatie en onderwijs. 
 
Ontvangen bedrag: € 60.000 
 
Behaalde resultaten  
 80 kinderen gingen naar school en 12 kinderen gaan naar de kleuterschool (Orange Babies 

Montessori Preschool).  
 Dagelijks worden er 3 voedzame maaltijden geserveerd aan de kinderen. 
 De kinderen zijn gezond en de hiv-geïnfecteerden volgen met succes hun therapie. 
 Psychologische steun wordt gegeven aan de kinderen die het nodig hebben. 
 Het weeshuis is voorzien van een speelruimte.  
 
Projectstatus: geel 
 
Verwachtte resultaten 2014 
 Aangezien het ontbreekt aan management skills en een goed bestuur wordt er verwacht 

dat New Jerusalem in de volgende 6 maanden het management beter op orde krijgt, een 
transparant en duurzaam financieel plan voorlegt en een competent bestuur samenstelt.  

 
Orange Babies Montessori Preschool (kleuterschool), Johannesburg, Midrand  
 
In 2013 heeft dit project zich ingezet om 110 kinderen te voorzien van Montessori onderwijs. 
Door middel van het openstellen van de school voor zowel kinderen van het New Jerusalem 
weeshuis als voor de kinderen uit de community is de acceptatie van de hiv-problematiek 
vergroot. Dit systeem maakt het mogelijk voor de kinderen van ons weeshuis om met hun 
achterstand om te gaan en deze te kunnen inhalen.  
  
Dit project is een voorbeeld van een mooie samenwerking tussen Orange Babies die 40% 
betaalt, de ouders van de kinderen uit de omgeving die de school 40% fee betalen en de 
overheid die 20% van de running costs op zich neemt.  
 
Ontvangen bedrag: € 30.000 
 
Behaalde resultaten  
 Dat de school erg goed loopt, blijkt uit het feit dat er een wachtlijst is. Dit terwijl de ouders 

uit de gemeenschap aanvankelijk bang waren om hun kinderen naar school te laten gaan 
met wees- en kwetsbare kinderen en in sommige gevallen hiv-geïnfecteerde kinderen.  

 Er is zichtbare verbetering in de ontwikkeling van de kleuters uit het New Jerusalem project. 
De kleuters zijn meer open, houden van leren en van spelen. 

 Er zijn georganiseerde teamsporten toegevoegd aan het onderwijsprogramma. 
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 Er is een actieve raad ingesteld die de school wil helpen om de duurzaamheid te kunnen 
garanderen.     

 
Projectstatus: geel 
 
Verwachtte resultaten 2014 
 Om het managementteam te versterken en te professionaliseren heeft Orange Babies een 

zakelijk bestuurslid benoemd in het bestuur van OBMP.  
 Daarnaast zullen zij samen een transparant meerjaren financieel plan opstellen waarin 

Orange Babies, de ouders van de kinderen en de overheid zich structureel aan kunnen 
committeren.   

 
Sparrow Ministries, Zuid-Afrika, Johannesburg, Roodepoort  
 
Sparrow Ministries heeft het afgelopen jaar 60 hiv-positieve weeskinderen en kwetsbare 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 11 jaar opgevangen en voorzien van medisch zorg (psychisch, 
sociaal, spiritueel etc.), voeding en educatie. De regering verstrekt wel aidsremmers, maar er 
zijn ook andere medicijnen nodig die de overheid niet verstrekt. Dit betreffen medicijnen voor 
ziektes die vaak gepaard gaan met hiv-infecties. Naast de dagelijkse voeding voorziet Orange 
Babies ook in deze aanvullende medicijnen.   
 
Ontvangen bedrag: € 40.000 
 
Behaalde resultaten 
 We zijn erg blij dat de kinderen niet langer in dezelfde ruimte verblijven als de zieke 

volwassenen. Het project heeft de baby’s en de peuters van de hospice in hun eigen aparte 
huizen kunnen onderbrengen. Deze huizen hebben gemeenschappelijke speelruimten, een 
eigen keukentje, badkamers en een veilige buitenspeelplaats.  

 De hiv-therapie waaraan bijna alle kinderen meedoen, loopt uitstekend.  
 De baby’s en kinderen zijn in goede gezondheid dankzij voedzame maaltijden, medische 

zorg als het nodig is en liefde van de zorgverleners.  
 De medewerkers van Sparrow hebben op verschillende terreinen trainingen gekregen om 

goed voor de baby’s en de kleine kinderen te zorgen. Ook maken ze een gemotiveerde 
indruk.  

 
Projectstatus: groen 
 
Yabonga, Zuid-Afrika, Kaapstad, Khayelitsha 
 
Yabonga ondersteunt met de hulp van Orange Babies 572 weeskinderen en kwetsbare 
kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar door middel van opgeleide hiv-positieve ‘Community 
Mothers’ en ‘Child Counselors’. De moeders stellen hun huis open, geven de 20 á 25 kinderen 
een warme maaltijd, helpen de kinderen bij hun huiswerk, houden contact met hun familie en 
voeren groepsgesprekken. Er zijn 22 Community Mothers die elke vrijdag bij elkaar komen om 
van gedachten te wisselen en om speciale aandacht te vragen voor een bepaald kind als dat 
nodig is. De kennis van de Community Mother wordt 2 maal per jaar geëvalueerd en verbeterd.  
De Child Counselors staan de moeders bij, leiden de groepsgesprekken en geven extra 
ondersteuning waar nodig. Orange Babies zorgt voor de benodigdheden om te kunnen koken, 
EHBO te kunnen verrichten en om creatieve activiteiten te kunnen ondernemen. 
 
Ontvangen bedrag: € 64.000  
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Behaalde resultaten 
 De bijdrage heeft maar liefst 572 kinderen geholpen tussen de 5 en 14 jaar die getroffen 

zijn door het virus of ermee zijn geïnfecteerd.  
 De kinderen gaan na school naar hun Community Mother en krijgen daar een warme 

maaltijd voordat het middagprogramma begint.  
 De 22 Community Mothers, die momenteel de rol hebben van gastvrouwen in het 

programma, zijn belangrijke verzorgers van de kinderen geworden en er bestaat een diep 
gevoel van liefde en vertrouwen tussen hen. Hun huizen vormen zelfs buiten de 
gebruikelijke programma-uren een toevluchtsoord, een ‘safe haven’ voor de kinderen.  

 De activiteiten onder leiding van de Child Counselor bestaan uit gespreksgroepen over hiv, 
stigma en taboes rondom hiv, speltherapie en seksuele voorlichting. Ook is er plaats voor 
creatieve activiteiten en huiswerkbegeleiding. 

 Yabonga is erg goed beoordeeld voor de prestigieuze Impumelelo Awards. Ze vielen enkel 
af doordat ze de prijs al eerder hadden gewonnen. 

 
Projectstatus: groen 
 
Heal Project, Zambia, Lusaka 
 
Met de financiële steun van Orange Babies biedt het Heal Project eerstelijns gezond-
heidszorg, zoals medische hulp, psychosociale zorg, voedsel, en onderwijs aan 30 hiv-
positieve weeskinderen en kwetsbare kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot 17 jaar (18 
jongens en 12 meisjes). Jeannie Mulenga runt het weeshuis met behulp van haar zonen en 
dochter. 
 
Ontvangen bedrag: € 20.000 voor de dagelijkse behoeften en € 60.000 is beschikbaar gesteld 
voor de bouw van een nieuwe vleugel.  
 
Behaalde resultaten  
 Het ontvangen van voedzame maaltijden, reguliere doktersbezoeken, kwalitatief onderwijs 

en psychologische ondersteuning. 
 De kinderen kunnen dankzij de financiële ondersteuning van Orange Babies naar een 

betere school, wat heeft geleid tot het behalen van betere schoolresultaten.  
 De kinderen krijgen op regelmatige basis één-op-één psychosociale begeleiding van een 

counselor. Hierin wordt speciale aandacht besteed aan hiv-behandelingen en aan het 
stimuleren van het volgen van therapie. 

 De gezondheid van alle kinderen, allen hiv-positief, is stabiel dankzij een succesvolle ARV 
behandeling.  

 Het nieuwe gebouw is een grote aanwinst voor het project. Het project heeft nu in totaal 
acht slaapkamers, een lounge, een grotere keuken, een eetzaal, badkamers en toiletten. 
De kinderen zijn erg trots op hun nieuwe huis en zijn erg blij met hun eigen en nieuwe 
bedden die de oudere jongens gemaakt hebben. 

 
Projectstatus: groen 
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Kondwa Day Care Centre, PaKachele school en Seko House, Zambia, Lusaka 
 
Dit project bestaat uit het Kondwa Day Care Centre, de PaKachele School en het Seko House.  
 
Het Kondwa Day Care center vangt 91 kinderen op in de leeftijd van 3 tot 5 jaar. 
  
De PaKachele School biedt primair onderwijs aan 187 wezen en kwetsbare kinderen. Het 
merendeel van de leerlingen (70%) stroomt door vanuit het Kondwa Day Care en 30% komt 
vanuit de omliggende gemeenschap. Om te zorgen dat de kinderen worden bereikt die het 
onderwijs en de zorg het hardst nodig hebben, zijn er selectiecriteria opgesteld. Er wordt 
prioriteit gegeven aan wezen, half wezen en kinderen met zieke ouders.   
 
Het Seko House biedt onderdak aan 10 kwetsbare meisjes. Dit huis wordt gerund door een 
fulltime huismoeder die verslag uitbrengt aan de directeur.   
 
Ontvangen bedrag: € 50.000  
 
Behaalde resultaten 
 250 goed gevoede kinderen die gezond en gelukkig zijn omdat er voor hen gezorgd wordt. 

Ook voelen zij zich geliefd omdat de kinderen van het Kondwa Day Centre, PaKachele 
school en het Seko House hen dagelijks verzorgen inclusief het verschaffen van voedzame 
maaltijden.  

 De kinderen bereiken steeds betere resultaten op school doordat hun concentratie is 
verbeterd en ook het ziekteverzuim is drastisch gedaald. De kinderen genieten van het 
onderwijs, een voedzame maaltijd en het spelen.  

 Psychosociale zorg en ondersteuning wordt aangeboden: 
o 76 kinderen hebben een vijfdaagse workshop “Hero Book” bijgewoond om hen te helpen 

veerkracht op te bouwen.  
o 20 kinderen hebben een vijfdaags psychosociaal kamp bijgewoond.  

 Naast de reguliere activiteiten, hebben er ook bouwactiviteiten plaatsgevonden. De bouw 
van de vrijwilligershuisjes gaat voorspoedig. Één huis is voltooid, de andere is bijna voltooid 
en de nieuwe klas is al in gebruik.  

 
De oprichtster Angela Malik doet uitstekend werk. Wel moeten we erkennen dat er een sterke 
behoefte is om op regelmatige basis hiv-counseling sessies in te plannen. Doordat het 
personeel een lage vergoeding krijgt, is het moeilijk om goed gekwalificeerd personeel te 
krijgen en te behouden, met name leerkrachten. 
 
Projectstatus: groen 
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Orange Babies Child Development Program, Namibië, Okahandja  
Voorheen het Ileni Tulikwafeni project 
 
Ruim 390 wees- en kwetsbare kinderen (met en zonder hiv) worden in 2013 ondersteund door 
middel van voeding (ontbijt en lunch), psychosociale ondersteuning, twee keer per maand 
eerstelijnszorg, medicijnen, en voorlichting. Dit vindt plaats bij de Five Rand Basisschool in 
samenwerking met de MisterSister kliniek.  
 
Ontvangen bedrag: € 80.000 
 
Behaalde resultaten 
 320 kinderen (waarvan 87 hiv-positief) in de leeftijd van 4 tot 15 jaar krijgen zorg, medische 

ondersteuning en nascholing.  
 Kinderen worden voorzien van een dagelijks ontbijt en een voedzame warme lunch. 
 Hiv-positieve kinderen krijgen avondeten ter ondersteuning van hun medicijninname. 
 Goede monitoring van de algemene gezondheid van de kinderen via maandelijkse 

bezoeken van de mobiele kliniek: kinderen worden daar gewogen, gemeten, gevaccineerd, 
gecontroleerd op malaria en TBC en uiteraard is er hiv-controle voor de geïnfecteerde 
kinderen. 

 Dankzij de Community Mothers (hiv-positieve en voorheen patiënten van Orange Babies 
die genoeg kennis hebben over hiv), worden de kinderen voorzien van: 
o Hiv-begeleidingssessies om hiv-positieve kinderen te empoweren, zelfvertrouwen te 

geven en om hen te leren omgaan met hun status. 
o Hygiëne en seksuele educatie aan tieners. 
o Voorlichting over hiv aan alle tieners om te voorkomen dat ze met hiv besmet worden.  
o Steun bij problemen, bijvoorbeeld: wat te doen als een kind een dag vergeet zijn 

medicijnen in te nemen?  
o De kinderen informeren (zodra zij hier ‘rijp’ voor zijn) over hun verleden en hun familie-

verhaal.  
 Extra activiteiten, zoals een naschools programma en het ontwikkelen van sportieve en 

culturele activiteiten, zijn ter bevordering van de gezondheid en het plezier. 
 Meer dan 95% van de kinderen heeft progressie geboekt dankzij verbeterde gezondheid 

en concentratie, er is veel minder absentie en er zijn geen drop outs meer. Ook zijn de 
leraren beter gemotiveerd door de zichtbare vooruitgang van de kinderen. 

 
Projectstatus: Groen  
 
 
Hope Village, Namibië, Windhoek 
 
96 wees- en kwetsbare kinderen (met en zonder hiv) worden opgevoed en gesteund door het 
bieden van onderdak, voeding, medicatie en onderwijs in vier verschillende huizen (babyhuis, 
peuterhuis, meisjeshuis en jongenshuis) met elk een huismoeder of een huisvader in een 
familiaire sfeer.  
 
Ontvangen bedrag: € 115.000 
 
Behaalde resultaten 
 De algemene gezondheid van alle kinderen is ofwel enorm verbeterd of gestabiliseerd 

dankzij 3 voedzame maaltijden per dag en een goede gezondheidscontrole. 
 Waar mogelijk krijgen de kinderen educatie met betrekking tot medicatie om ze eigen 

verantwoordelijkheid te geven over hun eigen medicatie inname. 
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 Een goede gezondheid voor 90 kinderen, waaronder hiv-positieve kinderen die speciale 
aandacht krijgen en een goede controle van hun medische gezondheid.  

 Er zijn geen nieuwe positieve hiv-infecties getest. 
 2 baby´s hebben intensieve zorg en ondersteuning nodig. Hun gezondheid is niet dermate 

verbeterd en zal mogelijk stabiel blijven in de komende jaren 
 1 kind is overleden en dit is een enorm verlies. Johannes is 11 jaar oud geworden. Zijn 

lichaam was te zwak om een hiv-behandeling te ondergaan.    
 Over het algemeen waren de schoolresultaten goed.  

 
 De kinderen zien er gelukkig uit en wonen in een familiare omgeving. Alle bezoeken van 

Orange Babies en van de sponsoren zullen dit beamen. 
 
Projectstatus: groen  
 
 
Witkop Good Hope Hostel, Namibie, Witkop  
 
Dit project zet zich in om 80 wees- en kwetsbare kinderen (met en zonder hiv) op te vangen, 
te voorzien van (psychosociale) zorg, voeding en educatie. 
 
Ontvangen bedrag: € 15.000 voor een periode van 6 maanden. 
 
Behaalde resultaten 
 Acceptabele algemene gezondheid van alle kinderen dankzij 3 dagelijkse maaltijden en een 

maandelijkse gezondheidscheck door de mobiele kliniek, partner van Pharmaccess, 
ondanks onvoldoende kwantiteit en kwaliteit van de voeding. 

 Alle 80 kinderen zijn getest en zijn allen hiv-negatief.  
 De kinderen zijn pas op latere leeftijd naar school gegaan en dat wordt niet goed opgelost 

door de onvoldoende gemotiveerde docenten.  
 Zichtbaar ongelukkig kinderen.  
 Veel kinderen kampen met psychologische problemen uit hun verleden. 
 
Projectstatus: rood 
 
Verwachtte resultaten 2014 
Het gebrek aan vaardigheden bij het managementteam en het gebrek aan een goed bestuur 
veroorzaken bezorgdheid bij Orange Babies. Zo worden immers de problemen omtrent de 
voedzaamheid, de kwantiteit en de kwaliteit van de maaltijden niet opgelost. Evenals de 
problemen omtrent onderwijs en kwesties als individueel geweld en de psychosociale 
problematiek van de kinderen. Orange Babies heeft om deze redenen besloten te stoppen met 
de ondersteuning van dit project vanaf juni 2014. Het project en de lokale autoriteiten zijn in 
kennis gesteld van deze beslissing. De Orange Babies manager in het Rehoboth (Orange 
Babies Namibia) center zal gedurende deze periode het management van alle fondsen, gericht 
aan dit project, op zich nemen. 
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3.2 Doelstelling 2: De kwaliteitsdoelstellingen 
 

Het verder optimaliseren van de organisatie, zowel in Nederland als in Afrika. De kwaliteits-
doelstelling bestaat uit twee categorieën:  

3.2.1 Kwaliteitsdoelstelling 1: Orange Babies Nederland verder optimaliseren 

 
Gezien de ambitieuze plannen met betrekking tot de inkomsten- en de projectendoelstellingen 
zal er meer gevraagd worden van het kantoor in Amsterdam. Dit stelt eisen aan de 
competenties op het gebied van de commerciële activiteiten, de aansturing van projecten en 
het organiseren van events.  
 
Orange Babies is door het CBF gecertificeerd en zal blijven werken volgens de CBF-richtlijnen. 
Daarnaast draagt Orange Babies de ANBI-keur/status.  
 
Elk jaar doet Orange Babies mee aan de Transparantprijs. De uitslag wordt gezien als een 
externe kijk op de organisatie en de bevindingen van de Transparantieprijs worden gebruikt 
voor de verdere verbetering van de organisatie.  
 
De score wordt uitgedrukt in een A / B / C rating op de onderdelen: compliance, impact en 
communicatie waarbij de A rating de hoogste score (hoger dan 75% van te behalen punten) 
en de C rating de laagste score (lager dan 55% van te behalen punten) is. Orange Babies 
scoorde in 2013 de hoogste score op het gebied van compliance (A), een C op het gebied van 
impact (samenvatting, strategie, risico’s, fondsenwerving, governance, prestatie en waarde 
creatie) en een B op het gebied van communicatie. 

 

Personeelsbeleid 
Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van het vinden van een nieuwe zakelijk directeur, na 
het vertrek van de voormalig General Manager Stefanie Dekker in februari 2013. Bestuur en 
directie hebben besloten tot de aanstelling van een nieuwe zakelijk directeur naast de 
algemeen directeur Baba Sylla. Beide directieleden leggen verantwoording af aan het bestuur. 
Na een zorgvuldige procedure is per 1 oktober 2013 Alex van Zijl aangesteld in deze nieuwe 
functie. 
De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor de aansturing van het kantoor in Amsterdam en 
het verder uitbouwen van de partnerstrategie en de particuliere donateurs en daarmee 
verantwoordelijk voor de inkomsten doelstellingen.  
 
Daarmee zag in 2013 de organisatie er als volgt uit: 
 
Baba Sylla   - algemeen directeur 
Alex van Zijl   - zakelijk directeur (vanaf 1 oktober 2013) 
Tanja Oostervink  - manager marketing & events 
Julie Zalm   - financieel medewerker 
Anouk van Duivenvoorde - office manager/medewerker projecten 
Charlotte Rodenbrug  -  medewerker marketing & events 
Judith Noyen   -  medewerker acties derden 
 
De stichting met vijf vaste medewerkers telde in 2013 gemiddeld 5,59 fte. Daarnaast werd 
het kantoor door drie stagiaires ondersteund; een online stagiaire, een marketing & events 
stagiaire en een stagiaire projecten Afrika.  
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Ambassadeurs 

Orange Babies mag zich gelukkig prijzen met een mooie groep van vijf ambassadeurs: 

 
Caroline Tensen     Fiona Hering   Herman den Blijker    Natasja Froger       Jeroen van 

   Koningsbrugge 
 
De ambassadeurs geven Orange Babies een gezicht. Zij vertellen het verhaal van de stichting 
en maken zo voelbaar, zichtbaar en tastbaar waar Orange Babies voor staat. Zij stellen geheel 
vrijwillig en onbezoldigd hun imago, talent, tijd en vaak ook hun netwerk beschikbaar om de 
doelstelling van Orange Babies te verwezenlijken en mensen in nood te helpen. Hun 
betrokkenheid is een statement, dat bekend gemaakt wordt via de media en door het feit dat 
de ambassadeurs Orange Babies vertegenwoordigen bij diverse nationale en internationale 
bijeenkomsten.  
 
Voor Orange Babies wordt het op deze manier mogelijk om veel aandacht te krijgen van de 
media. Door het werk van de ambassadeurs blijven problematiek en doelstellingen van de 
stichting zichtbaar voor het publiek. Gevolg hiervan is dat de bewustwording over hiv/aids blijft 
groeien. Hun inzet genereert geloofwaardigheid en sympathie voor Orange Babies en door 
hun bekendheid en aanwezigheid openen zij deuren en wekken zij gemakkelijker de interesse 
van belangrijke mensen en bedrijven. Hun betrokkenheid genereert ook betrokkenheid van het 
publiek. De tijd dat mensen simpelweg storten zonder meer te willen weten, is gelukkig voorbij. 
Orange Babies gelooft in het volgende concept: 'Tell me, show me, involve me'. 
 
In 2013 is afscheid genomen van Suzanne Klemann; een ambassadeur van het eerste uur. 
Wij willen Suzanne ontzettend bedanken voor haar loyaliteit en haar betrokkenheid bij Orange 
Babies. Op het jaarlijkse gala in oktober 2013 kon de directie en het bestuur een nieuwe 
ambassadeur presenteren in de persoon van Jeroen van Koningsbrugge.   
 

3.2.2 Kwaliteitsdoelstelling 2: Focus op lokale organisaties in Afrika 

 
Als Orange Babies meer dan € 250.000 toekent aan projecten in een land, wordt er een lokaal 
kantoor opgezet. Dit kantoor wordt opgezet met 3 doelen:  

1. Toegekende gelden monitoren en zorgen dat de gelden van Orange Babies daadwerkelijk 
besteed worden volgens afspraak.  

2. Zichtbaarheid geven aan de projecten en acties van Orange Babies in het desbetreffende 
land.  

3. Fondsen werven op lokaal niveau.  
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In 2013 is er veel focus gelegd op de lokale organisatie in Zuid-Afrika en Namibië. Daarnaast 
zijn in 2013 alle voorbereidingen getroffen voor het openen van een Orange Babies office in 
Zuid-Afrika. De opening van dit lokale kantoor ligt in lijn met de strategie om de aansturing van 
de operatie in de betreffende landen zelf te leggen. De veranderingen die de supervisie in 
Zuid-Afrika en Namibië hebben ondergaan, zijn in Zambia nog niet ingevoerd. Begin 2013 is 
er een geschikte kandidaat gevonden. Mary Mweemba is per 1 april 2013 als land supervisor 
aangesteld. Orange Babies heeft de ambitie om ook in Zambia een eigen ‘office’ te openen, 
maar wacht hiermee tot de operatie in dit land relatief groter zal zijn. 

3.3 Doelstelling 3: De inkomstendoelstelling 

 
De inkomstendoelstelling in 2013 was € 2.070.000 
 
3.3.1 Inkomsten 2013 

Hieronder staan de gegenereerde inkomsten van 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gegeven bovengenoemd overzicht is 2013 een goed jaar geweest voor Orange Babies. Het 
bestuur deelt deze mening. Ondanks dat de begroting niet is gehaald, is de omzet gestegen 
met 4% ten opzichte van de realisatie van 2012. Hierdoor zijn de totale baten voor 2013 
€ 1.875.723. In het team van Orange Babies ontbraken echter verschillende competenties die 
in 2014 worden aangevuld door middel van versterking binnen het team.  
 
De opbrengst uit eigen evenementen en de giften en schenkingen uit bedrijfsleven vielen het 
meest tegen. Ook blijft de opbrengst van donateurs achter. De inkomsten uit structurele 
samenwerkingsverbanden met partners blijft stabiel en in 2013 is er een verdubbeling van de 
gelden uit Acties Derden gerealiseerd. Deze sterke groei was niet goed genoeg om de target 
te behalen.  
 
Ongeacht dat de inkomstendoelstelling niet gehaald is, heeft Orange Babies bijzonder 
gepresenteerd met het steunen van de projecten in Afrika waar een bedrag van € 1.332.885 
is besteed. Dit was € 1.289.705 in het jaar ervoor.  
 
3.3.2 Evaluatie  

 
Met de huidige economische situatie, was het moeilijk de resultaten te behalen. Hieronder een 
overzicht van de verschillende inkomstenbronnen.  
 
  

Highlights inkomsten 2013 
 
Totale baten: € 1.875.723 (2012 €1.800.981) 

 
Waarvan:  

- Eigen evementen €  812.775 
- Partners en sponsors €   452.976 
- Acties derden €   343.595 
- Donaties €   94.844 
- Giften en schenkingen €   135.283 
- Overig €   36.250 
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Eigen evenementen 
De keuze om de jaarlijkse evenementen te beperken tot drie was een juiste keuze. De huidige 
economische situatie vereist voorzichtigheid. De opbrengst van eigen evenementen, het gala, 
alsmede de Dinner of Hope bleef achter. Dat hebben we gemerkt bij het Gala. Met een omzet 
van € 532.300 was het Gala € 100.000 onder de verwachte begroting. 
Met Dinner of Hope is een bedrag van € 90.808 opgehaald terwijl € 100.000 begroot was. 
 
Alleen het derde evenement, de wielertour in Namibia, was boven verwachting een succes. 
Naast de eigen kosten werd van deelnemers een bijdrage van minimaal € 3.000 verwacht als 
donatie aan de stichting. Tour Namibia is een combinatie van een sportieve uitdaging en een 
manier om nieuwe mensen te laten kennismaken met onze verschillende projecten in Namibia. 
De deelnemers hebben een bijzonder ervaring opgedaan en is het hun gelukt een bedrag van 
€ 186.180 op te halen.  
 
Partners en sponsors 
De opbrengst uit partners en sponsors is stabiel gebleven, ruim € 450.000, na een groei van 
ruim 30% de laatste 2 jaar. Door de afwezigheid van de General Manager (1 jaar lang) hebben 
we besloten te concentreren op de bestaande partners. Het is ons gelukt alle partners en 
sponsors te behouden dankzij de goede uitvoering van de bestaande partnerstrategie. 
Partners zijn bedrijven of particulieren die Orange Babies met een minimum jaarlijks bedrag 
van € 30.000 steunen voor een minimale periode van 3 jaar. Daarmee onderscheiden ze zich 
van de sponsors, die een jaarlijks bedrag doneren. Partners geven zekerheid aan de 
continuïteit van de projecten in Afrika.  
 
Acties van Derden 
Er is een trend betreft fondswerving via derden. Het is Orange Babies gelukt een enorme groei 
te maken met Acties van Derden. Orange Babies heeft het fantastisch bedrag van € 343.595 
opgehaald. Dit was € 190.775 een jaar eerder. Het gaat hier om het uitzetten van een strategie 
om particulieren en bedrijven te inspireren in actie te komen. Aan Orange Babies de taak de 
verschillende initiatieven te ondersteunen door middel van informatie uit projecten in Afrika, 
door toespraken of gewoon via een creatieve en commercial productie ondersteuning om het 
idee naar een hoger niveau te tillen. Het enthousiasme van de initiatiefnemers gecombineerd 
met de ervaring van de project- managers zijn de ingrediënten tot het bovengenoemde 
fenomenale succes. Voorbeelden van succesvolle Acties van Derden zijn onder andere: 
Weissensee4kids, Expeditie Mont Ventoux door DESTIL en Orange Babies Golf Gala door 
Poelman Foundation. Er zijn ook talloze mooie acties geweest, allemaal zo waardevol en 
belangrijk om de doelstellingen te behalen. Denk hier aan sponsorlopen, kraamfeesten, 
verjaardagen en bedrijfsfeesten. 
 
Donateurs 
Het donateuraantal blijft nog steeds achter. Het is een probleem voor veel stichtingen, maar 
het aantal van Orange Babies is behoorlijk laag in vergelijking met andere goede doelen van 
dezelfde omvang. De opbrengst uit donaties is € 94.844, begroot is een bedrag van € 120.000. 
De realisatie is ook minder dan de behaalde € 103.224 in 2012 en € 115.654 in 2011. Het 
ontbrak Orange Babies nog aan voldoende kennis en expertise om een efficiënt donateur-
beleid met succes te implementeren. 
 
3.3.3 Toekomst  

 
Voor het jaar 2014 voorziet Orange Babies een groei van de baten van 7% ten opzichte van 
de begroting van 2013. Dit is een gevolg van de verwachte groei van het aantal 
bedrijvenpartners, het aantal particuliere donateurs en een stijging van de baten als resultaat 
van acties derden.  
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Orange Babies verwacht met name in de acties derden een aanzienlijke stijging van de 
opbrengsten. Dit zal dan ook het speerpunt zijn in het te voeren beleid. Ook in het jubileumjaar 
staat een eigen gala in de planning. Gezien de teruglopende opbrengst in 2013, is besloten 
om het gala in 2014 te vernieuwen in vorm en opzet. Juist dit gala zal worden gebruikt om het 
15-jarig bestaan te vieren met alle stakeholders. 
Een nieuwe zakelijk directeur en ook 2 nieuwe medewerkers zijn binnengehaald, een als 
corporate fondswerven en de andere als medewerker Acties Derden. Deze versterking van 
het kantoor is nodig om de inkomstendoelstelling 2014 te realiseren.   
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4. Communicatie   
 

De communicatie richting belanghebbenden gaat enerzijds via de traditionele kanalen zoals:  
- Website: deze krijgt dagelijks een update waarbij de gebeurtenissen bij de projecten in 

zuidelijk Afrika, de inzet van particulieren en bedrijven voor Orange Babies en de eigen 
evenementen aan de orde komen. 

- Nieuwsbrief: verschijnt viermaal per jaar in reguliere vorm en rondom het Gala en 
Dinner of Hope is er een ‘special edition’. De nieuwsbrief heeft een aantal vaste 
rubrieken: Voorwoord van directeur en oprichter Baba Sylla, een terugblik op een 
evenement en een vooruitblik op een evenement, een of twee activiteiten van derden 
(particulier of bedrijf), verhalen vanuit de projecten van Orange Babies in zuidelijk 
Afrika en een dankwoord met naam en toenaam aan alle initiatieven en donaties van 
de afgelopen maanden. 

- Het jaarverslag verschijnt ieder jaar met daarin een terugblik op alle ontwikkelingen in 
het voorgaande jaar en een financieel overzicht.  

- Tweemaal per jaar rapportages uit projecten in Afrika.  
- Documentaires en reisverslagen. 

 
Maar Orange Babies communiceert ook via social networks als Facebook, Twitter en LinkedIn. 
 
In 2013 zijn er geen negatieve uitingen in de media geweest over Orange Babies. De waarde 
die behaald is met off- en online artikelen is € 186.000. (Bron: UPR) 
‐ In print 12 artikelen ter waarde van € 64.000 
‐ Online 104 artikelen ter waarde van € 122.000 
 
In november van 2013 werd de nieuwe Orange Babies commercial gelanceerd onder de titel 
‘SOS of the unborn child’. De commercial werd op basis van out-of-pocket kosten gemaakt 
door het reclamebureau Cheel en geproduceerd door McGyver. De commercial werd 
ingesproken door acteur Gijs Scholten van Aschat.   
 
Met dit indrukwekkende beeld -een SOS uit de baarmoeder- werd gekozen voor het vergroten 
van de awareness van baby’s die in Afrika worden geboren met hiv. Daarnaast heeft de 
commercial een fondsenwervend karakter.   
 
De commercial vraagt een sms te sturen naar Orange Babies om op die manier de strijd tegen 
hiv te steunen. Wie de sms verstuurt, steunt niet direct door middel van een geldbedrag, maar 
komt via de mobiele telefoon of tablet in een menu waarin men gevraagd wordt structureel 
donateur te worden. Hiermee kiest Orange Babies voor een nieuwe manier van 
fondsenwerving in de particuliere markt.  
 
De commercial is vervolgens via alle mediakanalen verspreid en wordt op basis van 
stopperruimte geplaatst. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De tv-commercial zal in 2014 
worden ondersteund met een printcampagne en radiocommercial.  
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5.  Fiscale zaken

6.  Administratieve zaken en accountant
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5.1 Algemeen Nut Beogende Instelling
Op 14 mei 2003 is van de Belastingdienst/Registratie en Successie te ’s-Hertogenbosch het
bericht ontvangen dat Orange Babies is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Van de Belastingdienst is per brief op 7 december 2007 bericht ontvangen dat Orange
Babies de ANBI-status heeft.

5.2 Omzetbelasting
Orange Babies wordt als belastingplichtige voor de omzetbelasting beschouwd.

5.3 Vennootschapsbelasting
Orange Babies wordt niet als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting beschouwd.

In opdracht van de directeur is over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 de
administratie gevoerd en de jaarrekening opgesteld door Jac's den Boer & Vink bv,
bedrijfseconomisch adviesbureau voor non-profitorganisaties.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en
de toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten. Aan PwC is opdracht gegeven tot
controle van de jaarrekening. PwC is sinds 2005 accountant van Orange Babies. De verklaring
inzake deze controle is opgenomen onder de Overige gegevens. Ten minste jaarlijks vindt
overleg plaats tussen de accountant en (een delegatie van) het bestuur.
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7.  Financiële resultaten

Samengevat: Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €

Baten 1.875.723 2.070.000 1.800.981

Lasten
- Besteed aan doelstellingen 1.332.885 1.465.660 1.289.705
- Werving baten 464.128 463.387 421.949
- Beheer en administratie 71.116 94.553 103.528

Totaal lasten 1.868.129 2.023.600 1.815.182

Saldo baten en lasten 7.594 46.400 -14.201
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Baten worden verkregen uit eigen activiteiten, donateurs (vast en eenmalig) en (zakelijke)
schenkingen.

Het saldo baten en lasten 2013 wordt als volgt verdeeld:
- toevoeging continuïteitsreserve: € 22.145
- onttrekking overig vrij besteedbare reserve (saldo): € 86.046
- toevoeging bestemmingsfonds projecten: € 71.495

8. Beleid en functie reserves en fondsen

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve heeft tot doel de werkzaamheden van Orange Babies voor enige tijd te
waarborgen en contractueel aangegane verplichtingen na te komen. De hoogte van deze
reserve wordt op basis van een jaarlijkse risicoanalyse bepaald. In november 2013 heeft het
bestuur op basis van een in het najaar 2013 uitgevoerde risicoanalyse besloten de omvang van
de continuïteitsreserve op 1,25 maal de jaarlijkse bureaukosten van de organisatie te stellen. In
2013 bedragen deze kosten (exclusief eenmalige kosten) in totaal € 510.726, zodat de
continuïteitreserve ultimo 2013 een omvang heeft van € 638.408.

Overig vrij besteedbare reserve
De overig vrij besteedbare reserve bedraagt ultimo 2013 -/- € 471.883, terwijl de stand ultimo
2012 -/- € 385.837 was. De overig vrij besteedbare reserve wordt de komende jaren ingelopen.

Bestemmingsfonds projecten
De bestemmingsfondsen zijn gevormd omdat toegezegde bedragen door derden niet in het
boekjaar konden worden omgezet naar toekenningen. De totale omvang ultimo 2013 bedraagt
€ 277.895. Afwikkeling van de bestemmingsfondsen vindt in de komende jaren plaats.



Orange Babies. │ Jaarverslag 2013       

9.  Kengetallen

Norm
Realisatie Begroting Realisatie Orange
2013 2013 2012 Babies

1. Totaal bestedingen aan de doelstellingen
gedeeld door het totaal van de baten 71% 67% 75%
(gewogen gemiddelde over drie jaar)

2. Totaal bestedingen aan de doelstellingen
gedeeld door het totaal van de baten 71% 71% 72% 75%

3. Totaal bestedingen aan de doelstellingen
gedeeld door het totaal van de lasten 71% 72% 71% 60%

4. Kosten van eigen fondsenwerving 
gedeeld door de baten uit eigen
fondsenwerving 26% 21% 23% 25%

5. Kosten beheer en administratie 
gedeeld door het totaal van de lasten 4% 5% 6% 15%
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In 2010 heeft het bestuur voor deze kengetallen normen bepaald. De bestedingsnorm is bepaald
op basis van de ijzeren ondergrens van de baten over de afgelopen jaren. Als norm voor kosten
eigen fondsenwerving is vooralsnog de CBF-norm aangehouden. De norm voor beheer en
administratie is, met inachtneming van de VFI-handreiking (kostentoerekening) op dit punt,
bepaald naar aanleiding van een analyse van de mate van professionalisering en de omvang
van het bureau, dat een ontwikkelingsslag heeft gemaakt. Deze gepresenteerde normen worden
haalbaar en realistisch geacht.

Doelstelling 1. en 2. zijn niet gehaald omdat een overschot op de begroting is begroot teneinde
de negatieve vrij besteedbare reserve weg te werken. Een gedeelte van de baten kon dus niet
voor de doelstelling worden ingezet. Doelstelling 3. is niet gehaald vanwege enigszins tegen-
vallende baten uit het gala. Naar verwachting worden deze doelstellingen in 2014 gehaald.

De overige doelstellingen zijn (ruim) gehaald.
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10.  Verantwoordingsverklaring 2013 
 
 
Code goed bestuur voor goede doelen en culturele organisaties 
Het bestuur en de directie van Stichting Orange Babies onderschrijven de code Goed Bestuur 
voor Goede Doelen (code Wijffels). De principes van goed bestuur, waarbij het scheiden van 
functies, goed bestuur en verantwoorden voorop staan, zijn verankerd in de interne 
reglementen. 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden bestuur en directie 
Het bestuur ziet toe op het functioneren van de directie en de grote lijnen van beleids-
ontwikkeling. De directie is belast met het opzetten, aansturen en leiden van het bureau en 
zijn medewerkers. Tevens is zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het 
beleid van Orange Babies ten behoeve van de goede naam van Orange Babies. 
 
Het bestuur voert controle uit over de financiën en organisatie. Er is een externe accountant 
benoemd om de financiële verantwoording te controleren. De organisatie voldoet aan de 
criteria van het CBF-keurmerk. 
 
Benoeming van een lid van het bestuur wordt op voordracht van het bestuur gedaan en 
vastgesteld. De directie mag ook voorstellen doen. De leden krijgen geen bezoldiging. Er is 
een rooster van aftreden opgesteld, waarbij ook de herbenoemingen voor maximaal een 
periode zijn aangegeven. 
 
De directeur is voor onbepaalde tijd aangesteld door het bestuur. Het bestuur stelt de 
directiebeloning vast. Het bestuur voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met de directeur. 
 
De directeur rapporteert tijdens de bestuursvergaderingen (zes keer in 2013) aan het bestuur 
omtrent de voortgang en de realisatie van de vastgestelde jaarplannen en begroting. Het 
jaarverslag en de jaarrekening worden door de directie opgesteld en door het bestuur 
vastgesteld, evenals het jaarplan en de begroting. 
 
De organisatie evalueert jaarlijks de projecten in Afrika. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn 
de werkbezoeken op locatie. De projecten worden maximaal tweemaal per jaar bezocht door 
de directie en/of afgevaardigden van het bestuur. Ten minste eenmaal per jaar wordt de stand 
van zaken rondom de projecten aan het bestuur gerapporteerd.  
 
 
Kwaliteit van organisatie en activiteiten 
Orange Babies doet er alles aan om de kwaliteit van de activiteiten zo hoog mogelijk te houden. 
Dit doet Orange Babies door bekwame adviseurs te betrekken bij de beoordeling en de 
uitvoering, en door de medewerkers hier speciaal op te trainen. Kwaliteit is voor Orange Babies 
een sine qua non. Medewerkers en partners zijn zich hier terdege van bewust, zowel in 
projectuitvoering en aanvraagbehandeling als in correspondentie en communicatie. 
 
  



  Orange Babies. │ Jaarverslag 2013 

 

	
36 

	

 
 
 
 
 
Optimale besteding van de middelen 
De financiële middelen dienen zoveel mogelijk te worden besteed aan de primaire doelstelling 
van Orange Babies. Vastgesteld is dat het percentage kosten fondsenwerving ten opzichte 
van de baten eigen fondsenwerving niet hoger dan 25% mag zijn. Het bestuur en de directie 
doen er alles aan dit percentage zo laag mogelijk te houden. In 2013 was dit 26%. 
 
Voor een optimale besteding van de middelen wordt een strikte procedure gehanteerd die 
aandacht geeft aan kwaliteit, innovatie en risico-inschatting. Second opinions van betrouwbare 
en gerespecteerde partners zijn daarbij essentieel. De besteding volgt daarbij de begroting die 
jaarlijks wordt opgesteld. De contracten van Orange Babies met partners in de doelgebieden 
voorzien in een tussentijdse controle en een eindcontrole. 
 
 
Relaties met belanghebbenden 
Orange Babies heeft een open, eerlijke en correcte dialoog met alle belanghebbenden, die te 
verdelen zijn in medewerkers, financiers, schenkers, beneficianten, partners en overheden. 
Door middel van correspondentie, jaarverslag, tussentijdse rapportages waar nodig, en 
invitaties tot de activiteiten van Orange Babies, houdt Orange Babies de belanghebbenden op 
de hoogte en betrokken. Het jaarverslag, de jaarcijfers en de jaarplannen zijn openbaar en 
staan op de website. In het jaarverslag worden de werkzaamheden van bestuur en directie 
uitvoerig beschreven alsook in de interne reglementen. Alle medewerkers hebben uitgebreide 
arbeidsvoorwaarden. 
 
 
Klachtenprocedure 
Orange Babies heeft een klachtenprocedure. In 2013 is een beperkt aantal klachten binnen-
gekomen, allemaal over de tv-commercial van Orange Babies. 
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11.  Begroting 2014

€
Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 1.680.000
Baten uit acties van derden 525.000
Baten uit beleggingen 5.000

Totaal baten 2.210.000

Lasten

Besteed aan doelstellingen
- Projecten in Afrika 1.129.454
- Overige projectkosten 138.472
- Voorlichting 291.915

Totaal besteed aan doelstellingen 1.559.842

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 391.523
- Kosten acties derden 116.652

Totaal werving baten 508.175

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 111.487

Totaal lasten 2.179.504

Saldo baten en lasten 30.496

Amsterdam, 16 juni 2014
Het bestuur van Stichting Orange Babies
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Eind 2013 heeft het bestuur in nauwe samenwerking met de directie de nieuwe begroting voor
2014 vastgesteld. Deze begroting heeft op dat moment de performance van 2013 in
opgenschouw genomen alsmede de lange termijn projecties die wij in onze meerjarenraming
hebben verwoord.



 

 

Jaarrekening 
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BALANS (na bestemming saldo)

Ref. 31-12-2013 31-12-2012

€ €

1. Materiële vaste activa 14.744 26.126

Vlottende activa
2. - Vorderingen 225.343 129.951
3. - Liquide middelen 401.383 689.100

Totaal vlottende activa 626.726 819.051

Totaal activa 641.470 845.177

4. Reserves en fondsen

Reserves
- Continuïteitsreserve 638.408 616.263
- Overig vrij besteedbare reserve -471.883 -385.837

Totaal reserves 166.525 230.426

Fondsen
- Bestemmingsfonds projecten 277.895 206.400

Totaal reserves en fondsen 444.420 436.826

Schulden
5. - Projecttoekenningen op lange termijn 0 0
5. - Projecttoekenningen op korte termijn 129.018 289.325
6. - Schulden op korte termijn 68.032 119.026

Totaal schulden 197.050 408.351

Totaal passiva 641.470 845.177
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Begroting Realisatie
Ref. 2013 2013 2012

€ € €

Baten

7. Baten uit eigen fondsenwerving 1.528.906 1.845.000 1.602.473
8. Baten uit acties van derden 343.595 220.000 190.775
9. Baten uit beleggingen 3.222 5.000 7.733

Totaal baten 1.875.723 2.070.000 1.800.981

10. Lasten

Besteed aan doelstellingen
- Projecten in Afrika 1.042.588 1.113.412 1.040.499
- Overige projectkosten 153.066 227.437 146.399
- Voorlichting 137.231 124.811 102.807

Totaal besteed aan doelstellingen 1.332.885 1.465.660 1.289.705

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 401.563 389.408 370.979
- Kosten gezamenlijke acties 0 0 0
- Kosten acties derden 62.565 73.979 50.970
- Kosten verkrijging subsidies overheden 0 0 0

Totaal werving baten 464.128 463.387 421.949

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 71.116 94.553 103.528

Totaal lasten 1.868.129 2.023.600 1.815.182

Saldo baten en lasten 7.594 46.400 -14.201

Saldo baten en lasten te bestemmen voor:
- continuïteitsreserve 22.145 -10.860 -53.328
- overig vrij besteedbare reserve -86.046 -50.000 -49.274
- bestemmingsfonds projecten 71.495 107.260 88.400

Totaal 7.594 46.400 -14.201
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KASSTROOMOVERZICHT

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten 7.594 -14.201
Aanpassing voor ontvangen/betaalde
interest -3.222 -7.733
Aanpassing voor afschrijving 15.616 15.211

19.988 -6.723
Veranderingen in werkkapitaal:
Kortlopende vorderingen -95.392 132.860
Schulden -211.301 58.578

-306.693 191.438
Veranderingen uit bedrijfsoperaties:
Ontvangen/betaalde interest 3.222 7.733

Kasstroom uit operationele activiteiten -283.483 192.448

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investering materiële activa -4.234 -2.000

Nettokasstroom -287.717 190.448

Beginstand geldmiddelen 689.100 498.652
Mutatie geldmiddelen -287.717 190.448

Eindsaldo geldmiddelen 401.383 689.100

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

2013 2012
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode en geeft inzicht in de
geldmiddelen die gedurende het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en in het financieren van de
bestedingen in hetzelfde boekjaar. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de
liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven materiële vaste
activa is opgenomen onder de investeringsactiviteiten.
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Het gala is in grote mate bepalend voor de cashflow. Het gala werd in oktober 2013 (2012: juni)
gehouden. De hieruit voortvloeiende debiteurenpositie is hoger dan in 2012 wat de toename van
de vorderingen bepaalt. Aan de andere kant zijn de projectverplichtingen afgenomen door een
inhaalslag op het gebied van betaling van projecttoezeggingen. Per saldo is de mutatie in de
geldmiddelen circa -/- k€ 290 en is de liquiditeitspositie goed, mede gezien het feit dat overige
inkomsten gelijke tred houden met de (bureau)uitgaven.
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ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Orange Babies tracht het doel te bereiken door onder meer:
-
-
-

Waarderingsgrondslagen

43

De jaarrekening is opgesteld conform de 'Richtlijn verslaggeving fondsenwervende instellingen'.
De jaarrekening is opgesteld in euro's en wordt vergeleken met de door het bestuur vastgestelde
begroting 2013 en de realisatie 2012.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaar-
digingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Onder de verkrijgingsprijs wordt verstaan het
bedrag dat te zijner tijd bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen of
betaald.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Indien een
voorziening voor oninbaarheid gevormd dient te worden, dan wordt dit in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.

De liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf
maanden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde en hebben een looptijd korter dan een
jaar.

Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders wordt vermeld, de aan het boekjaar
toe te rekenen baten en lasten opgenomen.

De verstrekte projectsubsidies zijn toezeggingen aan hiervoor in aanmerking komende
organisaties. De toegezegde projectsubsidies worden verantwoord in het jaar dat het bestuur
terzake een besluit heeft genomen en dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de
subsidieontvanger.

De vrijgevallen toezeggingen zijn met name restantbedragen van afgeronde subsidieprojecten.
De toezeggingen waarop binnen twee jaar geen beroep is gedaan, vallen, behoudens
verlenging, vrij ten gunste van de beschikbare middelen.

Orange Babies biedt hulp aan met name hiv-geïnfecteerde zwangere vrouwen, kinderen en hun
sociale omgeving in Afrika. Orange Babies initieert en organiseert activiteiten om geld in te
zamelen voor, en bewustzijn te creëren over deze mondiale problematiek.

activiteiten te organiseren, zelf, met derden en door derden;
donateurs te werven;
ambassadeurs in te zetten om zo free publicity te krijgen op radio, televisie en in bladen.
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Onder de post 'baten uit acties van derden' worden uitsluitend de acties verantwoord waarvoor
Orange Babies geen risico draagt.

Alle kosten van het gala zijn verantwoord als directe wervingskosten fondsenwerving. Indien en
voor zover er sprake is van geschonken veilingitems zijn deze gewaardeerd op nihil.

De opbrengst uit verkopen betreft de brutowinst van verkochte artikelen. De brutowinst is de
netto-omzet verminderd met de kostprijs van de verkochte artikelen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

1. Materiële vaste activa

- inventaris 20%
- computerapparatuur en -programmatuur 33%
- verbouwing huurpand 20%
- vervoermiddelen 20%

Alle materiële vaste activa zijn ingezet voor de bedrijfsvoering.

Het verloop van de materiële vaste activa in 2013 kan als volgt worden weergegeven:

Computer- Verbouwing Vervoer-
Inventaris apparatuur huurpand middelen Totaal

€ € € € €

Boekwaarden per 1 januari 2.255 12.171 3.450 8.250 26.126
Investeringen 0 0 4.234 0 4.234
Af: afschrijvingen -933 -8.251 -3.732 -2.700 -15.616
Afschrijving desinvesteringen 0 0 7.666 0 7.666
Af: desinvesteringen 0 0 -7.666 0 -7.666

Boekwaarden per
31 december 1.322 3.920 3.952 5.550 14.744

Cumulatieve aanschafwaarden 6.206 39.838 4.234 15.000 65.278
Af: cumulatieve afschrijvingen
     per 31 december -4.884 -35.918 -282 -9.450 -50.534

Boekwaarden per
per 31 december 1.322 3.920 3.952 5.550 14.744
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De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgsprijs verminderd met lineaire
afschrijvingen, gebaseerd op de aanschafwaarden en de verwachte economische levensduur. In
het jaar van aanschaf worden de activa naar rato afgeschreven.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

Stichting Orange Babies beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast
actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.
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31-12-2013 31-12-2012

€ €

2. Vorderingen

Poelman Foundation 135.237 40.000
Debiteuren 62.601 58.000
Lidl 12.000 0
Vooruitbetaalde bedragen 8.637 5.452
Te ontvangen rente 560 2.578
Stichting Bounz 0 10.000
Omzetbelasting 0 6.544
De Amersfoortse - ziekengeld 0 4.505
Overige vorderingen 6.308 2.872

Totaal vorderingen 225.343 129.951

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank Hoog Rendement 274.540 603.505
ABN AMRO Bank bestuursrekening 80.945 33.287
ING NL96 INGB 0000 0011 05 23.195 31.406
ABN AMRO Bank bestuursrekening t.b.v. donateurs 14.985 19.110
ABN AMRO Bank bankgarantie dekkingsrekening 7.479 0
Kas 239 91
ABN AMRO Bank bestuursrekening t.b.v. Gala 0 1.701

Totaal liquide middelen 401.383 689.100
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Per 31 december 2013 zijn alle liquide middelen (met uitzondering van de ABN AMRO Bank
bankgarantie dekkingsrekening) direct besteedbaar. De liquide middelen worden zoveel mogelijk
op spaarrekeningen aangehouden.

Alle vorderingen worden als volwaardig beschouwd en hebben een looptijd korter dan een jaar.
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31-12-2013 31-12-2012

€ €

4. Reserves en fondsen

Reserves

- Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 616.263 669.590
Mutatie boekjaar 22.145 -53.328

Stand per 31 december 638.408 616.263

- Overig vrij besteedbare reserve

Stand per 1 januari -385.837 -336.563
Mutatie boekjaar -86.046 -49.274

Stand per 31 december -471.883 -385.837

Fondsen

- Bestemmingsfonds projecten

Stand per 1 januari 206.400 118.000
Mutatie boekjaar 71.495 88.400

Stand per 31 december 277.895 206.400
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De continuïteitsreserve heeft tot doel de werkzaamheden van Orange Babies voor enige tijd te
waarborgen en contractueel aangegane verplichtingen na te komen. De hoogte van deze
reserve wordt op basis van een jaarlijkse risicoanalyse bepaald. In 2013 heeft het bestuur op
basis van een in het najaar 2013 uitgevoerde risicoanalyse besloten de omvang van de
continuïteitsreserve op 1,25 maal de jaarlijkse bureaukosten van de organisatie te stellen. In
2013 bedragen deze kosten (exclusief eenmalige kosten) in totaal € 510.726, zodat de
continuïteitreserve ultimo 2013 een omvang heeft van € 638.408.

De overig vrij besteedbare reserve bedraagt ultimo 2013 -/- € 471.883, terwijl de stand ultimo
2012 -/- € 385.837 was. De overig vrij besteedbare reserve wordt de komende jaren ingelopen.
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31-12-2013 31-12-2012

€ €

Stand per 31 december per project

Poelman Foundation 120.370 0
Child development program - Weissensee4kids 72.525 66.400
Sparrow Ministries 60.000 0
Hope Village (kleuters) - Noble Mobility 25.000 25.000
Transit Home of Hope 0 70.000
Kondwa Day Centre 0 35.000
Sister Hope 0 10.000

Totaal stand per 31 december 277.895 206.400

5. Projecttoekenningen

Projecttoekenningen op lange termijn
- Projecttoekenningen Zuid-Afrika 0 0

Projecttoekenningen op korte termijn
- Projecttoekenningen Zuid-Afrika 40.000 244.000
- Projecttoekenningen Namibië 8.559 45.325
- Projecttoekenningen Zambia 80.459 0

Totaal projecttoekenningen 129.018 289.325
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Per 31 december 2013 bedragen de subsidietoekenningen in totaal € 129.018. Het CBF schrijft
voor dat de subsidietoekenningen moeten worden gesplitst in twee categorieën: af te wikkelen
binnen een jaar (korte termijn) en af te wikkelen na een jaar na de balansdatum (lange termijn).
Op basis van beoordeling van de projectcontracten is de omvang van de projecttoekenningen op
korte termijn en op lange termijn vastgesteld.

De bestemmingsfondsen zijn gevormd omdat toegezegde bedragen door derden niet in het
boekjaar konden worden omgezet naar toekenningen. Afwikkeling van de bestemmingsfondsen
vindt de komende jaren plaats.
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31-12-2013 31-12-2012

€ €

6. Schulden op korte termijn

Nog te betalen vakantiedagen 16.350 13.891
Omzetbelasting 15.553 0
Loonbelasting 12.434 9.047
Accountant 6.250 5.800
Vooruitgefactureerde en ontvangen bedragen 0 55.000
Crediteuren en overige schulden 17.445 35.288

Totaal schulden op korte termijn 68.032 119.026

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huurcontract
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Met de heer R.L. den Hengst is per 1 augustus 2013 een huurovereenkomst aangegaan voor de
huur van 135 m² kantoorruimte. Deze overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en loopt tot
en met 31 juli 2018. Na het verstrijken van deze looptijd wordt deze overeenkomst voortgezet
voor een aansluitende periode van vijf jaar. Vervolgens wordt deze overeenkomst voortgezet
voor aansluitende perioden van telkens een jaar. Als opzegtermijn geldt een periode van ten
minste een jaar. De huurprijs bedraagt voor een heel jaar in 2013 € 20.000.
Als waarborg voor de nakoming van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichting van
drie maanden huur- en servicekosten heeft de ABN AMRO Bank een Bankgarantie
Dekkingsrekening geopend ter grootte van € 7.479. Het saldo op deze rekening is geblokkeerd
totdat de bankgarantie is vervallen.

Alle schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €
BATEN

7. Baten uit eigen fondsenwerving

Opbrengst evenementen
- Gala
  • Veiling en tafelverkoop 446.250 460.085
  • Bestemmingsgiften 30.000 171.000
  • I Wish 23.500 0

Totaal gala 499.750 631.085

- Dinner of Hope 90.808 58.476
- Tour Namibia 186.180 110.932
- Marathon New York 35.641 0
- Sweet Links 396 1.917

Totaal opbrengst evenementen 812.775 930.000 802.410

Giften en schenkingen
- Giften bedrijfsleven 63.096 110.000 111.931
- Giften particulieren 47.187 60.000 58.713
- Sponsorcontracten (ongeoormerkte giften) 25.000 115.000 25.000

Subtotaal 135.283 285.000 195.644

- Sponsorcontracten (geoormerkte giften)
  • HivSA 57.976 48.000
  • Hope Village 115.000 85.000
  • Family Free South-Africa 135.000 150.000
  • New Jerusalem 30.000 90.000
  • Stichting Poelman - Kondwa Day Centre 55.000 55.000
  • Orangefield - Ehalelo Koo Meme 30.000 30.000
  • Lidl - Sparrow Ministries 30.000 0

Totaal geoormerkte giften 452.976 470.000 458.000

Totaal giften en schenkingen 588.259 755.000 653.644
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Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €

Totaal opbrengst evenementen 812.775 930.000 802.410
Totaal giften en schenkingen 588.259 755.000 653.644
Vaste donateurs 94.844 120.000 103.224
Opbrengst loterij gala 32.550 35.000 38.700
Opbrengst verkopen 478 5.000 4.495

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 1.528.906 1.845.000 1.602.473

- Opbrengst verkopen

Netto-omzet verkopen 1.728 4.495
Af: kostprijs verkopen -1.250 0

Brutowinst (saldo) 478 5.000 4.495
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De baten uit eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot met name vanwege lagere
opbrengsten uit evenementen en lagere inkomsten uit giften en schenkingen. Ten opzichte van
2012 zijn de baten eigen fondsenwerving met 4,6% gedaald.

De bestemmingsgiften vanuit het gala betreffen baten ten behoeve van Sparrow Ministries
(€ 30.000). Deze giften zijn als bestemmingsfonds verantwoord.

In totaal is in 2013 voor een bedrag van € 452.976 aan geoormerkte giften door middel van
sponsorcontracten (opgenomen onder giften en schenkingen) verkregen. Tegenprestaties van
Orange Babies zijn onder meer: bezoek door sponsor aan ondersteunde projecten en
vermelding van de samenwerking met Orange Babies in de eigen communicatie van de sponsor.

De opbrengst verkopen betreft brutowinst op de verkoop van armbandjes, parfum, rompertjes en
designer vintage. De brutowinst is de netto-omzet minus de kostprijs van de verkochte artikelen.
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Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €

8. Baten uit acties van derden

Weissensee4kids 71.125 75.000 76.400
Poelman B.V. 120.370 50.000 40.000
Orange Babies Collectie 25.000 30.000 0
Destil - Mont Ventoux 101.514 25.000 0
KICI 17.713 0 0
Nelson 0 0 10.000
Deloitte partnerdag 0 0 21.850
Bounz 0 0 10.259
Philips Event 0 0 8.941
Overige baten uit acties van derden 7.873 40.000 23.325

Totaal baten uit acties van derden 343.595 220.000 190.775

9. Baten uit beleggingen

Rente 3.222 5.000 7.733

LASTEN
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De toelichting op de lasten begint op pagina 53 met de verdeling van kosten naar bestemming.
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       10. Toelichting lastenverdeling 2013 - specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Grondslagen voor de lastenverdeling

Overige Eigen Verkrijging Beheer Totaal
Projecten project- Voor- fondsen- Gezamen- Acties subsidies en admini- realisatie Begroting Realisatie

Lasten in Afrika kosten lichting werving lijke acties derden overheden stratie 2013 2013 2012

€ € € € € € € € € € €

Subsidies en bijdragen 898.675 133.592 51.192 0 0 0 0 0 1.083.459 1.141.000 995.869
Personeelskosten 100.061 15.781 57.651 90.921 0 42.485 0 51.498 358.397 440.000 385.510
Huisvestingskosten 10.473 882 6.780 8.765 0 4.796 0 4.685 36.381 24.000 14.093
Kantoorkosten en 
algemene kosten 25.204 2.122 16.316 21.092 0 11.541 0 11.276 87.551 84.300 89.648
Pr en communicatie 3.679 310 2.382 3.079 0 1.685 0 1.646 12.781 20.000 15.048
Afschrijvingen 4.496 379 2.910 3.762 0 2.058 0 2.011 15.616 14.300 15.211
Directe wervingskosten 0 0 0 273.944 0 0 0 0 273.944 300.000 299.803

Totaal 1.042.588 153.066 137.231 401.563 0 62.565 0 71.116 1.868.129 2.023.600 1.815.182
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Besteed aan doelstellingen

Bestemming

Werving baten

De basis voor de lastenverdeling is de tijd per persoon per bestemming, dat door middel van het tijdschrijfsysteem kan worden herleid. De berekende verdeling is in de
realisatie 2013 verwerkt.

De personeelskosten worden per persoon verdeeld volgens de schatting van de tijdsbesteding. De overige personeelskosten worden door middel van een procentuele
opslag toegevoegd aan de salariskosten per persoon.

De bedragen voor de kostensoorten: huisvestingskosten, kantoorkosten en algemene kosten, pr en communicatie alsmede afschrijvingen worden verdeeld op basis van
fte's. Aan de hand van de geschatte tijdsbesteding wordt per bestemming de begrote hoeveelheid fte's vastgesteld. De verkregen totaalverdeling wordt gevolgd bij de
verdeling van de kosten. Bij de verdeling van de kosten is een consistente gedragslijn ten opzichte van voorgaande jaren gevolgd.
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Vervolg toelichting lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €

Subsidies en bijdragen

Toekenningen projecten in Afrika 904.000 955.000 966.000
Vrijval projecten -5.325 0 -85.010
Kosten voorlichting 51.192 25.000 18.919
Kosten kantoor Zuid-Afrika (OBSA) 55.960 50.000 14.215
Kosten kantoor Namibië (OBNAM) 0 25.000 0
Kosten supervisor Zambia 13.732 5.000 0
Kosten supervisor Zuid-Afrika 24.011 41.000 30.008
Overige projectkosten 39.889 40.000 51.737

Totaal subsidies en bijdragen 1.083.459 1.141.000 995.869

Personeelskosten

Brutolonen (inclusief vakantiegeld) 288.282 320.000 256.432
Sociale lasten 39.320 45.000 36.008
Reiskosten woon-werkverkeer 4.815 5.000 4.821

Totaal salariskosten 332.417 370.000 297.261
Personeel niet in vaste dienst 3.756 45.000 39.973
Stagiaires 6.798 10.000 8.275
Ziekteverzuimverzekering 3.499 5.000 4.761
Kosten werving en selectie 5.930 0 0
Overige personeelskosten 5.997 10.000 35.240

Totaal personeelskosten 358.397 440.000 385.510
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De personeelskosten 2013 van het personeel in vaste dienst betreffen de kosten van
11 werknemers, gemiddeld 5,59 fte vertegenwoordigend (in 2012: 6 werknemers, 4,58 fte). De
gemiddelde kosten per fte van het formatiepersoneel bedragen in 2013 € 62.226 (in 2012
€ 67.743). De salariskosten van de directeur (1,0 fte) bedragen in 2013 € 91.434. Er zijn geen
medewerkers in het buitenland werkzaam.

Orange Babies heeft als doelstelling projecten in (met name) Zuid-Afrika, Namibië en Zambia
structureel te ondersteunen. Voor een specificatie van de lopende projecten en de toekenningen
2013 wordt verwezen naar de bijlage. De post 'overige projectkosten' betreft met name
reiskosten projecten (werkbezoeken) en kosten ondersteuning projecten.
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Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €

Huisvestingskosten

Huur 25.726 16.000 7.823
Overige huisvestingskosten 10.655 8.000 6.270

Totaal huisvestingskosten 36.381 24.000 14.093

Kantoorkosten en algemene kosten

Kantoorbenodigdheden 4.341 3.500 3.233
Telecommunicatie 7.142 7.000 7.965
Porto- en verzendkosten 2.999 5.200 4.598
Lunchkosten 3.013 4.500 3.641
Verzekeringen 632 600 591
Administratie en advies 20.472 22.500 22.400
Accountant 6.700 6.300 5.800
Kosten CBF 2.700 2.700 2.655
Advieskosten 5.519 0 7.367
Bankkosten 6.951 6.000 6.331
Representatiekosten 3.914 3.000 3.209
Automatisering 12.897 10.000 8.846
Kosten website 3.549 3.000 4.324
Bestuurskosten 691 1.500 1.607
Autokosten 1.704 3.500 3.459
Merkdepot 4.274 0 0
Overige kantoorkosten 53 5.000 3.622

Totaal kantoorkosten en algemene kosten 87.551 84.300 89.648

Pr en communicatie

Kosten pr 12.781 20.000 15.048
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De totale kantoorkosten en algemene kosten zijn op het niveau van 2012 gebleven, maar wel
wat hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de advieskosten en de kosten voor het
merkdepot waar niets voor was begroot. De advieskosten betreffen de kosten van advocaten.

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.
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Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €

Afschrijvingen

Afschrijving inventaris 933 1.500 966
Afschrijving automatisering 8.251 8.500 10.012
Afschrijving verbouwing huurpand 3.732 1.600 1.533
Afschrijving vervoermiddelen 2.700 2.700 2.700

Totaal afschrijvingen 15.616 14.300 15.211

Directe wervingskosten

Gala 168.060 179.433
Tour Namibië 60.774 74.054
Dinner of Hope 26.485 27.243
Marathon New York 9.107 0
KICI 1.890 0
Mont Ventoux 1.373 1.361
Sweet Links 0 6.220
Overige directe wervingskosten 6.255 11.492

Totale directe wervingskosten 273.944 300.000 299.803
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De totale kosten werving baten (pagina 40) bedragen € 464.128. In dit bedrag is voor een
bedrag van € 273.944 aan directe wervingskosten opgenomen.
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KENGETALLEN

Norm
Realisatie Begroting Realisatie Orange
2013 2013 2012 Babies

1. Totaal bestedingen aan de doelstellingen
gedeeld door het totaal van de baten
(gewogen gemiddelde over drie jaar) 71% 67% 75%

2. Totaal bestedingen aan de doelstellingen
gedeeld door het totaal van de baten 71% 71% 72% 75%

3. Totaal bestedingen aan de doelstellingen
gedeeld door het totaal van de lasten 71% 72% 71% 60%

4. Kosten van eigen fondsenwerving 
gedeeld door de baten uit eigen 
fondsenwerving 26% 21% 23% 25%

5. Kosten beheer en administratie
gedeeld door het totaal van de lasten 4% 5% 6% 15%
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In 2010 heeft het bestuur voor deze kengetallen normen bepaald. De bestedingsnorm is bepaald
op basis van de ijzeren ondergrens van de baten over de afgelopen jaren. Als norm voor kosten
eigen fondsenwerving is vooralsnog de CBF-norm aangehouden. De norm voor beheer en
administratie is, met inachtneming van de VFI-handreiking (kostentoerekening) op dit punt,
bepaald naar aanleiding van een analyse van de mate van professionalisering en de omvang
van het bureau, dat een ontwikkelingsslag heeft gemaakt. Deze gepresenteerde normen worden
haalbaar en realistisch geacht.

Doelstelling 1. en 2. zijn niet gehaald omdat een overschot op de begroting is begroot teneinde
de negatieve vrij besteedbare reserve weg te werken. Een gedeelte van de baten kon dus niet
voor de doelstelling worden ingezet. Doelstelling 3. is niet gehaald vanwege enigszins tegen-
vallende baten uit het gala. Naar verwachting worden deze doelstellingen in 2014 gehaald.

De overige doelstellingen zijn (ruim) gehaald.
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OVERIGE GEGEVENS
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Bestemming saldo

De jaarrekening 2013 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 juni 2014. Hierbij is
besloten het saldo baten en lasten van € 7.594 te muteren op de continuïteitsreserve, de overig
vrij besteedbare reserve en het bestemmingsfonds projecten, een en ander conform de
weergave op pagina 40 van de financiële jaarstukken 2013.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan na de balansdatum van 31 decem-
ber 2013.

Controleverklaring

Voor de tekst van de controleverklaring wordt verwezen naar de volgende pagina van de
jaarrekening.







Bijlage 1

Projectenoverzicht 

Omschrijving 2006-2011 2012 2013 Totaal 2006-2011 2012 2013 Totaal 2013 31-12-2013

€ € € € € € € € € €

PMTCT
Tot en met 2010 afgesloten projecten 237.000 0 0 237.000 237.000 237.000 0
- HivSA - melkbar 425.000 75.000 85.000 585.000 425.000 75.000 85.000 585.000 0
- Family Free 1, Limpopo (WHC) 370.780 100.000 118.000 588.780 370.780 100.000 118.000 588.780 0
- Family Free mobile clinic 155.500 0 11.000 166.500 50.000 25.500 51.000 126.500 40.000
- Kaoma Health Centre - kraaminrichting 77.990 0 0 77.990 0 77.990 77.990 0
- Kaoma Health Centre - aanvulling 99.106 0 0 99.106 99.106 99.106 0
- Jon Hospice daycare (Tiny Tim) - Lusaka 31.200 60.000 0 91.200 31.200 60.000 91.200 0
- Ehalelo Koo Meme (LifeAccess Foundation) - solarovens 10.650 0 0 10.650 5.325 5.325 -5.325 0
- Roma / Ng'ombe - community home based care 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 0
- Roma / Ng'ombe - community home based care - extra 0 0 50.000 50.000 0 50.000
- Margriet huis - Ehalelo Koo Meme Rehoboth 40.000 0 0 40.000 31.441 31.441 8.559
- Ehalelo Koo Meme (Orange Babies Namibië) 688.800 180.000 180.000 1.048.800

Totaal PMTCT 2.136.026 415.000 464.000 3.015.026 1.218.411 338.490 305.441 1.862.342 -5.325 98.559

Orphans and vulnerable children (OVC's)
- Ileni Tulikwafeni (Orange Babies Namibië) 267.920 80.000 0 347.920
- Hope Village Baby orphanage (Orange Babies Namibië) 90.390 30.000 30.000 150.390
- Hope Village Boys orphanage (Orange Babies Namibië) 74.830 30.000 30.000 134.830
- Hope Village Girls orphanage (Orange Babies Namibië) 69.070 30.000 30.000 129.070
- Hope Village kleuters orphanage (Orange Babies Namibië) 0 0 25.000 25.000
- Hope Village orphanage (Orange Babies Namibië) 53.125 0 0 53.125
- C. Swart - Aids Orphan Trust 140.000 0 0 140.000
- Witkop (Orange Babies Namibië) 63.500 55.000 15.000 133.500
- Orange Babies Namibië - project management 77.940 0 0 77.940
- Orange Babies Namibië - child development program 0 0 65.000 65.000

Nog af te 
wikk. toek. 
t/m 2013 
perToekenning Betaald

Vrijval

1.525.575 405.000 375.000 2.305.575 0



Omschrijving 2006-2011 2012 2013 Totaal 2006-2011 2012 2013 Totaal 2013 31-12-2013

€ € € € € € € € € €

Tot en met 2010 afgesloten projecten 389.291 0 0 389.291 389.291 389.291 0
- Hope Village - kerstviering 2011 10.000 -5.000 0 5.000 5.000 5.000 0
- New Jerusalem - children support 292.965 90.000 0 382.965 292.965 30.000 60.000 382.965 0
- New Jerusalem - Montessori Pre-school 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0
- New Jerusalem - donatie Lidl 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
- Sparrow Ministries - opvang/weeshuis 98.107 60.000 0 158.107 98.107 20.000 40.000 158.107 0
- Sparrow Ministries - Nationale Postcode Loterij 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 0
- Maluba house - Childrens clinic 0 17.000 0 17.000 0 17.000 17.000 0
- Yabonga Children's project: community mother 65.000 84.000 0 149.000 65.000 20.000 64.000 149.000 0
- Mount Olive 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0
- Transit Home of Hope - Heal project 85.000 10.000 20.000 115.000 85.000 10.000 20.000 115.000 0
- Transit Home of Hope - Heal project - bouw en inrichting 0 60.000 60.000 43.497 43.497 16.503
- Kondwa Day Centre/Ngombe - daily support 50.000 35.000 50.000 135.000 50.000 35.000 50.000 135.000 0
- Kondwa Day Centre/Ngombe - bouw staff house 0 40.000 40.000 26.044 26.044 13.956
- Kondwa Day Centre/Ngombe - bouw klaslokaal 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0

Totaal orphans and vulnerable children (OVC's) 1.877.138 536.000 440.000 2.853.138 2.560.938 557.000 753.541 3.871.479 30.459

Totaal 4.013.164 951.000 904.000 5.868.164 3.779.349 895.490 1.058.982 5.733.821 -5.325 129.018

-2-

Nog af te 
wikk. toek. 
t/m 2013 
per

Toekenning Betaald
Vrijval




