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Voorwoord
Stichting DICE heeft net als veel andere organisaties veel last gehad van de pandemie. Door de
situatie in India hebben de activiteiten van DICE in 2021 vrijwel volledig stilgelegen.
We hopen in 2022 de draad weer op te pakken en de mooie samenwerking met Amcha Ghar te
hervatten.

1. Algemeen
Stichting Didi Care & Education, kortweg Stichting DICE, is opgericht te Tilburg op 21 februari 2013
met als doelstelling educatie, ontwikkeling en opvang van achtergestelde kinderen in India en
Vietnam te bevorderen. In de statuten van Stichting DICE staat beschreven dat het boekjaar van
de stichting gelijk is aan het kalenderjaar. Het boekjaar 2021 loopt dan ook van 1 januari 2021 tot
en met 31 december 2021.
De werkwijze van Stichting DICE kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak, concrete steun en
transparante administratie. Als gevolg van deze werkwijze komt iedere donatie ten goede aan een
door de sponsor gekozen project.
In boekjaar jaar 2021 bestond het bestuur uit Joy Hofkamp (voorzitter), Vera Verheijden
(secretaris) en Hans-Peter Hiddink (penningmeester).

2. Projecten
2.1.

Schoolbeurzenproject Amcha Ghar

Het schoolbeurzenproject dat in 2019 is opgestart heeft in 2021 vrijwel stilgelegen. De geplande betaling
in het najaar van 2021 is door omstandigheden niet doorgegaan en zal in het boekjaar 2022
plaatsvinden.

3.

Samenwerkingsverbanden
3.1. Samenwerking partnerorganisaties
3.1.1. Amcha Ghar
Verandering in een samenleving komt van binnenuit. Daarom werkt Stichting DICE nauw samen
met partnerorganisatie Amcha Ghar, een NGO werkzaam in Mumbai, India. Deze stabiele
organisatie biedt sinds 1996 onderdak aan straatkinderen en biedt sinds 2002 ook primair en
secundair onderwijs aan leerlingen op de Amcha Ghar School. Door het ondersteunen van deze
organisatie stimuleert Stichting DICE een proces van verandering dat al begonnen is binnen de
lokale samenleving en daarom veel effectiever en duurzamer is dan bijvoorbeeld bij het opzetten
van een nieuw project door een externe partij. Om de samenwerking met Amcha Ghar zo optimaal
mogelijk te laten verlopen, proberen wij jaarlijks iemand die actief is binnen de stichting op locatie
te krijgen. Onze voorzitter is bijvoorbeeld al 3 keer in India geweest. Daarnaast promoten wij actief
de mogelijkheid om Amcha Ghar te bezoeken.
3.1.2. Stichting Schoolproject Vietnam
De samenwerking met Stichting Schoolproject Vietnam is een direct resultaat van het project
finding new DiDi. Deze stichting heeft sinds 2008 officieel vervolg gegeven aan een eerder
bestaand particulier initiatief en is actief in het noordwesten van Vietnam, voornamelijk in en rond
Sapa. Stichting Schoolproject Vietnam steunt de Black Hmong gemeenschap die behoren tot één
van de armste van de 50 verschillende bevolkingsgroepen in Vietnam. Binnen deze gemeenschap
focust de stichting zich op de educatie van de meisjes om hiermee hun toekomst kansen te
vergroten aangezien deze meiden nog steeds veel te maken krijgen met gearrangeerde huwelijken
op jonge leeftijden. Doordat de Black Hmong gemeenschap niet heel omvangrijk is, zijn de
resultaten snel te zien en hebben zij ook veel effect. Stichting DICE steunt stichting schoolproject
Vietnam in de vorm van schoolbeurzen.

4. Balans per 31 december 2021
Balans 31/12/2021

Debet

Credit

Omschrijving

Bedrag

Omschrijving

Bedrag

Vaste Activa

€

0,00

Eigen vermogen

€ 45.229,19

Vlottende Activa

€

0,00

Liquide Middelen

€ 45.229,19

Rekening Courant

€ 41.724,11

Spaarrekening

€ 3505,08

TOTAAL

€ 45.229,19

TOTAAL

€ 45.229,19

4.1. Toelichting Balans per 31 december 2021
Stichting DICE probeert haar kosten te minimaliseren zodat donaties daadwerkelijk naar
hulpbehoevende kinderen gaan. Stichting DICE bespaart onnodige kosten door haar activiteiten
met een zo gering mogelijke hoeveelheid aan goederen uit te oefenen. Als gevolg hiervan staan er
dan ook geen activa op de balans.

Aan het einde van 2021 zijn er een aantal geformaliseerde bestemmingen voor de liquide
middelen. Een deel van de beschikbare fondsen moet worden gebruikt de schoolbeurzen van onze
partnerorganisaties. Alle liquide middelen bevinden zich op de rekening.

5. Staat van baten en lasten 2021
Baten en Lasten 2021
Baten
Omschrijving
Opbrengst
Fondsenwerving

Lasten
Bedrag

Omschrijving
€ 105,00

Bankkosten 2021

€217,13

Websitekosten 2021

€99,65

Kosten
fondsenwerving
Verandering Eigen
Vermogen

TOTAAL

€ 105,00

Bedrag

€574,76

€-786,72

€ 105,00

5.1. Toelichting op baten en lasten 2021
Stichting DICE werkt zonder een beloningsbeleid voor haar bestuurders en vrijwilligers. Dit
betekent dat de donaties van 2021 in zijn geheel ten goede komen aan de kinderen waar de
donaties voor zijn bedoeld. In de Staat van Baten en Lasten 2021 komt dit tot uiting. Onder
“Project Stichting Schoolplein” en “Amcha Ghar” is te zien hoeveel er daadwerkelijk is gestort bij
onze partnerorganisaties.
Zoals eerder vermeld hecht Stichting DICE grote waarde aan transparantie. Het is daarom dat de
lasten alleen bestaan uit kosten die niet te vermijden zijn. Deze vaste lasten bestaan uit het
onderhouden van de website en bankaccount met als doel om de continuïteit van Stichting DICE
te garanderen.
Ook in 2021 heeft Stichting DICE veel baat gehad bij sponsoring in natura door partners van
Stichting DICE. Dit komt natuurlijk niet in uitdrukking op de staat van baten en lasten. Stichting
DICE wil dan ook graag haar partners hartelijk bedanken voor deze bijdragen. Dit levert een
bijdrage aan de continuïteit en het succes van Stichting DICE.

Nawoord
Na een erg moeizaam 2021 zal Stichting DICE in 2022 opnieuw moeten inventariseren op welke
manier zij de toekomst tegemoet wil. Uit overleggen met Amcha Ghar is het nu al duidelijk dat
het schoolbeurzenproject in 2022 hervat zal worden. Daarnaast is afgesproken dat het
schoolbeurzenproject de opleiding van de huidige groep kinderen in het Amcha Ghar woonhuis
volledig zal dekken, hier is dan ook een bedrag voor gereserveerd.

