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Beleid 

 
Het aankomende jaar 2014 zal stichting Engelen Zonder Paradijs zich concentreren op de hier 
onderstaande punten.  
 

Lustrum. 
 
De afgelopen jaren heeft stichting Engelen Zonder Paradijs zich hard ingezet om de levensomstandig 
heden van kinderen in de Dominicaanse republiek te verbeteren door onderwijs, kleding en 
schoolmaterialen te bieden aan de aller armste kinderen. Het is niet makkelijk geweest maar met 
trots kunnen we zeggen dat het ons al vijf jaar lukt.  Daarom is het onze wens om in 2014 ons 
Lustrum te vieren. 
 

Promotie en professionalisering van de stichting  
 
Ondanks onze groei de afgelopen jaren, kan er nog veel gewonnen worden op het gebied van 
promotie. Er zullen flyers ontworpen worden, die uitgedeeld kunnen worden aan geïnteresseerden. 
Ook zal er een speciale Lustrum flyer gemaakt worden, om aan derden bekend te maken hoe lang we 
al bestaan en ons Lustrum feest aan te kondigen. De nieuwe website die vorig jaar is gemaakt, zal 
ook dit jaar worden onderhouden. 

Onderhouden projecten in de Dominicaanse Republiek 
 
Als laatste is het onze wens om onze school op de Dominicaanse republiek te blijven onderhouden. 
Met de daarbij behorende huur.  De speelgoed winkel in het Polaroid gebouw is ter ondersteuning 
van de school op de Dominicaanse republiek en zal ook in het komende jaar voorgezet worden. 
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Jaarverslag 2014 
 

Het jaar 2014 is een bijzonder jaar geweest, niet alleen hebben wij als stichting ons eerste Lustrum 

gevierd, ook hebben wij dingen bereikt die wij niet voor mogelijk hielden. We zijn dit jaar niet alleen 

gegroeid maar ook rijkelijk gezegend. 

 

Lustrum 

 Het Lustrum is gevierd op 7 juni j.l. er waren ongeveer 150 mensen aanwezig, familie en vrienden 

maar ook veel mensen van verschillende kerken. De bedoeling was dat er een braderie, buiten op het 

Polaroid terrein zou zijn. Helaas hebben wij de kramen niet kunnen verhuren. Wel waren er 4 

plaatsen verhuurd in de kinderhoek die ook buiten op het Polaroid terrein was.  Voor als nog was het 

Lustrum feest een groot succes. Mede hierdoor hebben wij ook veel meer financiële fondsen binnen 

gekregen. 

 

Promotie en professionalisering 

De speciale Lustrum flyers zijn ontworpen net zoals de reguliere lustrum flyers. 

Helaas waren we niet in de gelegenheid om veel te flyeren, omdat de voorbereidingen voor het feest 

veel tijd in beslag nam. Verder zijn er op de site, en facebook veel meer foto’s toegevoegd en is het 

feest ook via die wijze gepromoot. 

 

Onderhoud projecten op de Dominicaanse republiek 

 

Allereerst  hebben wij ook voor het jaar 2014, 183 kinderen geholpen. Helaas zijn we genoodzaakt 

geweest om in augustus 2014, te stoppen met groep 4, omdat de vaste lasten te hoog bleken. 

Wel hebben we in de andere groepen meer kinderen aangenomen. Verder gingen 27 kinderen naar 

groep 5 op een andere school. De kinderen van onze school, lopen voor op hun leeftijdsgenoten 

volgens sommige ouders. We hebben dit jaar wel cursussen gegeven op het gebied van naaien 

persoonlijke hygiëne, bouwen met blokken en verven.  Ook zijn er in vergelijking met vorig jaar geen 

ongelukken gebeurt, waarbij onze leerlingen of leraressen betrokken waren. 

 

In maart  zijn wij in de gelegenheid gesteld om een container te sturen naar de Dominicaanse 

republiek, de spullen zijn daar vervolgens veilig aangekomen en uitgedeeld onder onze leerlingen. 

 

Een nieuwe winkel en kantoor. 

 

Het contract met  Domijn en ons hierbij behorende adres op  het Polaroid terrein komen per 1 

januari 2015 te vervallen.  De 2de hands/speelgoed winkel zal onder de naam Blezzjoe voortgezet 

worden met als vestiging  Eibergse straat  1 in Haaksbergen.  De winst die wij hopen te genereren 
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met Blezzjoe is voor de constructie van de school op de Dominicaanse republiek. Verder heeft het 

kantoor van Engelen Zonder Paradijs in Enschede zijn nieuwe vestiging gevonden. Hopelijk kunnen 

we daar lang verblijven. 

 

Een nieuwe school 

 

We hebben eindelijk alle documenten verkregen van de overheid op de Dominicaanse republiek van 

het perceel  land. Dit is mogelijk gemaakt door stichting BREAM  die aan onze stichting  4000,- euro 

heeft gedoneerd om dit doel te verwezenlijken. 

 

Onze droom is om op dit perceel een nieuwe school te bouwen. We weten nog niet hoeveel de bouw 

van de nieuwe school gaat kosten, maar we zijn er  mee bezig. 

Verder wordt de huurschool nog steeds te koop aangeboden voor 1,5 miljoen pesos 30.000 euro, het 

is makkelijker deze school te kopen dan er een te bouwen. Dus ook dit is een goede mogelijkheid. 

Voor het jaar 2015 zullen wij over dit punt verdere beslissingen nemen. Op het moment zijn wij nog 

in onderhandelingen met belangstellenden op de Dominicaanse republiek. 
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Bezoldiging en vergoedingsbeleid 

 

De leden van bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  

 

 

 
Rosaira Estela de la Cruz- Martin Cabello  
Voorzitter/ penningmeester  
 

Patricia Douglas  

Secretaris  

Yahaira Perez-Del Duca  

Vice-secretaris 
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Financiële afrekening 

 
Financiele afrekening 2014

Inkomsten Uitgaven

maandelijks inkomsten 10.603,62€  maandelijks uitgaven 14.210,48€  

Giften 3.071,22€     OV-Chip 407,50€        

Storting 2.786,82€     Tickets 619,96€        

Collecte 544,27€        Container Dom.rep 3.620,00€     

Acties 4.361,12€     School Dom.rep 1.580,87€     

Werkvergoedingen 1.890,55€     Bank kosten 131,23€        

Lening 870,00€        schuld+ aflossing 2.089,25€     

Voorschot 240,00€        kantoor 186,99€        

telefoon 186,69€        

24.367,60€  promotie 180,00€        

projecten 229,25€        

diversen 293,05€        

23.735,27€  
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Staat van baten en lasten 
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Balans 

 

 
 

Op 31-12-2014 stond er 1969,64 euro 45,50 op de spaar rekening. Het 

eigenvermogen vermogen voor het jaar 2015 bedraagt 2015,14  
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Begroting 2015 

 

 

Begroting 2015

postnr. Inkomsten postnr. Uitgaven

Spaar in 200 45,50€           210 45,50€           

Maandelijkse ink. 300 9.000,00€     Kantoor 510 10.000,00€  

Giften 400 3.000,00€     Winkel 511 3.000,00€     

Stortingen 430 3.000,00€     Salarissen 520 2.000,00€     

Collecte 440 1.150,00€     Reiskosten 600 1.000,00€     

Acties 450 3.500,00€     Schoolkosten Dom. 710 1.500,00€     

Bank kosten 800 150,00€        

Diversen 900 1.000,00€     

Schuld+ aflossing 1000 1.000,00€     

19.695,50€  19.695,50€   


