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I. VOORWOORD
“We moeten veel meer luisteren naar de opvattingen van mensen die in armoede
leven, de vernederingen aanpakken en de belemmeringen voor integratie in elke
samenleving wegnemen. Laten we elke dag de handen ineen slaan om een einde te
maken aan armoede en een wereld van gerechtigheid, waardigheid en kansen voor
iedereen te creëren.”
António Guterres, secretaris generaal Verenigde Naties

De statuten van Stichting Elnura verwoorden de doelstelling als volgt:
Het ledigen van humanitaire nood, in het bijzonder in Kirgizië op basis van de
beginselen van de Civil Society. Deze beginselen staan voor een
maatschappelijke sfeer waarin men onder andere opkomt voor de rechten van
de zwakkeren en waarin burgers gezamenlijk door hen zelf gestelde doelen
kunnen verwezenlijken. De doelgroep bestaat uit zelfstandige sociale
organisaties die gericht zijn op opvang en verzorging van hulpbehoevende
jongeren en ouderen.
In de praktijk betekent dit dat Stichting Elnura zich inzet om een steentje bij
te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van kansarme
kinderen in moeilijke leefsituaties, in het bijzonder in Kirgizië. Wij willen dit
bereiken in nauwe samenwerking met de lokale sociale organisatie Center for
the Protection of Children (CPC) in Bisjkek, de hoofdstad van Kirgizië/Centraal
Azië, die ter plaatse werkt aan het realiseren van ditzelfde doel.

Ons doel draagt bij aan het realiseren van 7 van de 17 SDG’s (Sustainable
Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen), die in 2015 door de Verenigde
Naties zijn vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor
2030.

Als het op ons pad komt werkt Stichting Elnura ook mee aan andere
projecten, veelal op het gebied van de medische zorg.
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Wij nemen u in dit jaarverslag graag in grote stappen mee langs
• gebeurtenissen in Kirgizië,
• gevolgen van de COVID-19 pandemie zowel voor het land als voor CPC,
• activiteiten van CPC en
• bijdragen die wij dankzij de steun en betrokkenheid van velen aan deze en
andere activiteiten hebben kunnen leveren [herkenbaar aan rode tekst]
II. KIRGIZIË

Na roerige demonstraties over de omstreden betrouwbaarheid van de uitslag
van de presidentsverkiezingen in Kirgizië in oktober 2020 is de uitslag
geannuleerd en zijn nieuwe verkiezingen gehouden op 10 januari 2021. Deze
zijn rustig verlopen.
De klimaatverandering heeft ook invloed op Kirgizië. De regelmatig
voorkomende natuurrampen zijn daar een gevolg van. Droogte geeft minder
opbrengst van het land en minder water voor de waterkrachtcentrales. Bisjkek
heeft steeds erger te leiden onder ernstige luchtvervuiling. De grootste
boosdoeners zijn kolengestookte centrales en de [oude] auto’s. Ook de met
kolen gestookte huishoudelijke kachels spelen een belangrijke rol,
voornamelijk in de achterstandswijken, die niet zijn aangesloten op de
stadsverwarming. Cijfers wijzen uit dat deze luchtvervuiling een negatieve
invloed heeft op de ziekte- en sterftecijfers ten gevolge van COVID-19. Deze
video – met een Engelse voice-over – geeft een beeld van de huidige
luchtvervuiling in Bisjkek.
Bij botsingen begin mei in het zuidwesten van Kirgizië, veroorzaakt door een
geschil om water in een ter discussie staand grensgebied tussen Kirgizië en
Tadzjikistan [de twee buurlanden claimen beide een gebied rond een
waterbedrijf] zijn tientallen doden en gewonden gevallen. Huizen zijn in brand
gestoken en duizenden bewoners zijn geëvacueerd en op de vlucht geslagen.
Na enkele dagen is er een staakt-het-vuren overeengekomen.
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CPC reageerde op deze gebeurtenissen:
"Wij, de vertegenwoordigers van Center for the Protection of Children, maken
ons grote zorgen over de recente gebeurtenissen in Batken.
Helaas zijn kinderen de meest
kwetsbare groep in de trieste
situatie in het zuiden van ons land.
De dood van een 13-jarig meisje en
het aantal kinderen dat gevaar loopt
zouden een prioriteit moeten zijn
voor overheidsfunctionarissen. We
moeten er alles aan doen om de
levens van kinderen te redden! We
zijn tegen alle vormen van geweld!"

De illustratie is van Tatyana Zelenskaya,
die erbij schrijft “Hoe kan dit worden
toegestaan?! Stop het vuur! Batken, ik
huil met je mee."

Vanwege de coronacrisis was een bezoek aan [het werk van] CPC niet
mogelijk. Ook konden we geen vakantie vieren in dit land met zijn prachtig
natuurschoon. Wij hopen binnenkort weer op reis te kunnen naar “het
Zwitserland van Centraal Azië”. Voor vakantie- en zakenreizen werkt Stichting
Elnura samen met een lokale reisorganisatie, die de kinderen van CPC een
warm hart toedraagt. Reserveringen vanuit Nederland via deze organisatie
worden beloond met een donatie aan CPC. Als onderdeel van een reis kan een
bezoek aan CPC worden opgenomen.
III.

CENTER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN

Algemeen
De doelgroep van Center for the Protection of Children (CPC) in Bisjkek zijn
kinderen en gezinnen in moeilijke leefsituaties en kinderen die het slachtoffer
zijn van geweld. De aanpak is er op gericht kinderen thuis, binnen het gezin
te begeleiden naar een betere toekomst. De (groot)ouders worden in het
proces meegenomen, evenals de wijk waarin ze wonen, en de scholen waar de
kinderen naartoe gaan. Veel kinderen groeien op zonder ouder(s), die voor
werk – meestal naar Rusland – vertrekken > in deze video het verhaal van
Aigerim, 9 jaar.
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In uitzonderlijke
gevallen worden
kinderen opgevangen
in de 24/7-opvang
van CPC, waar zij een
warm “thuis” vinden
onder leiding van een
vast team
medewerkers.

Naast deze 24/7-opvang heeft CPC twee dagopvangcentra dichtbij de grootste
markten in Bisjkek, waar ouders en kinderen vaak werken voor de kost.
In deze centra krijgen de in het CPC-programma opgenomen kinderen een
warme maaltijd, er worden trainingen georganiseerd voor kinderen en ouders
en de kinderen kunnen er spelen.
Wereldwijd heeft COVID-19 in 2021 zijn sporen nagelaten, ook in Kirgizië. De
pandemie heeft voor de doelgroep grote gevolgen.
• Het wegvallen van werk betekent voor de gezinnen geen inkomen en geen
inkomen betekent geen eten en meer huiselijk geweld. Deze situatie wordt
genoemd als één van de oorzaken van de stijging van zelfmoorden onder
zowel kinderen als adolescenten.
• De scholen gingen dicht en onder genoemde omstandigheden was het voor
de kinderen een zware, soms welhaast onmogelijke opgave de lessen te
volgen en voor de sociaal werkers van CPC moeilijk om in contact te komen
en te blijven met de kinderen.
CPC heeft in het doelgebied:
• voedselpakketten gedistribueerd aan gezinnen, die zonder inkomen en bij
ontbreken van officiële documenten (geboortebewijs, paspoort) niet
kunnen rekenen op sociale en medische steun vanuit de overheid.
•
COVID-19 informatiecampagnes
georganiseerd met als afsluiting een quiz
onder de inwoners van de
achterstandswijken
•
op veel terreinen waar maar
mogelijk begeleiding gegeven aan
kinderen en ouders
•
de 24/7-opvang open gesteld voor
zoveel mogelijk kinderen die onder de
ontstane omstandigheden niet meer thuis konden wonen
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Cofinanciering basisproject
In februari heeft een Nederlands fonds dat jeugd in achterstandssituaties
steunt onze in december 2020 ingediende aanvraag gehonoreerd.
Het gaat om de cofinanciering van het tweede jaar van het driejarig CPCproject “Preventie van geweld, het leren opkomen voor jezelf en het
verbeteren van openbare diensten voor kinderen van interne migranten en
hun families in achterstandswijken in Bisjkek/Kirgizië”, dat voor 85% wordt
gefinancierd door Brot für die Welt [Duitsland].
Onzichtbare kinderen
Ouders en kinderen zonder documenten
[geboortebewijs, paspoort] krijgen geen/slechte
huisvesting, geen toegang tot medische en sociale zorg
en hun kinderen kunnen niet naar school. Onder alle
omstandigheden is dit onacceptabel, maar in de tijd van
de COVID-19 crisis onmenselijk. Het gaat minimaal om
honderden mensen in en rond Bisjkek, maar officiële
cijfers ontbreken. “Al deze mensen bevinden zich in een
moeilijke leefsituatie, ze hebben nooit eerder buiten hun
dorp gereisd en zijn vaak ongeschoold. Velen van hen
hebben een minderwaardigheidscomplex, ze zijn
verlegen tegenover ambtenaren en hebben moeite om
over zichzelf te vertellen. Daarom moet geduldig naar
ze worden geluisterd en moeten ze letterlijk bij de hand
genomen worden om ze te helpen bij het oplossen van
problemen.” aldus de op dit terrein deskundige sociaal
werker bij CPC. Zo heeft ze zich samen met zo’n
onzichtbaar gezin sterk gemaakt en na drie jaar
procederen was het in juni feest. De vader is
geregistreerd, heeft een geboortebewijs en een
paspoort. Nu kunnen ook zijn vijf kinderen worden geregistreerd. En dat
betekent niet alleen erkenning, maar voor de kinderen ook toegang tot school
en voor het hele gezin toegang tot medische en sociale diensten.
Trainingen om trainer te worden – Peer-trainers
We willen allemaal wonen in de samenleving van onze dromen. Helaas zijn er in
de doelgroep
van CPC,
zeker voor
tienermeisjes,
problemen die
de mogelijkheden van die
dromen
beperken.
Waarover
maken de
meisjes zich
zorgen?
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Welke problemen belemmeren leren en ontwikkelen? Hoe kunnen deze
problemen worden opgelost?
De deelnemers aan de CPC-trainingen spraken hierover en reflecteerden tijdens
de trainingen voor peer-trainers (voor leeftijdsgenoten door leeftijdsgenoten). Ze
analyseerden de problemen en zochten samen met het team naar creatieve
manieren om het op te lossen. De meest relevante onderwerpen die tijdens de
training aan bod kwamen:
• Pesten tussen docenten en studenten
• Pesten tussen middelbare scholieren en junioren
• Onveilige omgeving op school, seksuele intimidatie door mannelijke leraar,
bewaker, leraar lichamelijke opvoeding
De meisjes formuleerden welke acties moesten worden ondernomen om deze
problemen aan te pakken en legden deze voor aan de schoolleiding.

Ook zijn “trainingen voor trainers” gegeven aan leraren van vijf doelscholen
van CPC. In de afgelopen maanden hebben de getrainde leraren de opgedane
kennis in praktijk gebracht bij leraren, ouders en studenten. Onlangs hebben
ze de certificaten ontvangen voor de succesvolle afronding van “training voor
trainers”. De leerkrachten merkten op dat de opgedane kennis en
vaardigheden zeer nuttig zijn bij het werken met kinderen en dat ze de
methode van werken in kleine groepen met succes toepassen in klassen van
40 en 45 kinderen. Het is moeilijk voor leraren met zoveel kinderen om te
gaan en de CPC-trainingen helpen hen een uitweg uit een dergelijke situatie te
vinden.
Leadership School
Tijdens de vijfdaagse "Leadership School" voor leerlingen van scholen uit het
doelgebied van CPC hebben de meisjes en jongens de hier opgedane kennis
gebruikt om een plan van aanpak te maken voor de nabije toekomst.
• een forumtheater opzetten om maatschappelijke kwesties bij medeleerlingen
van hun school en binnen hun gemeenschap aan de orde te stellen
• informatiemateriaal voorbereiden,
• video's maken en animaties.
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De training werd gehouden in het zomerhuis van CPC, waar het na gedane arbeid
ook zeker tijd was om te ontspannen.

“Alle kinderen naar school”
een project van CPC samen met Stichting Elnura
Kirgizië heeft een tekort van 600 scholen,
vooral in de achterstandswijken aan de rand
van Bisjkek. Sommige scholen moeten daarom
werken in drie ploegen en sommige klassen
hebben tot 50 leerlingen.
In de media worden experts uitgenodigd,
waaronder regelmatig sociaal werkers van
CPC, om deze schending van de rechten van
kinderen en de negatieve gevolgen voor de
kwaliteit van het onderwijs toe te lichten.
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Het verslag over schooljaar 2020/2021 van de kinderen die
binnen dit project naar school konden, is in september
verschenen. Met de door ons ontvangen donaties kon
schooljaar 2021/2022 starten met 23 kinderen uit de optelsom
van eenmalige donaties en 16 kinderen op basis van
“financiële adoptie”. Maar nog altijd zijn er kinderen die heel
graag naar school willen, maar wegens geldgebrek of omdat zij
moeten meewerken voor het gezinsinkomen niet naar school
kunnen.
Medische zorg
Vier kinderen uit het CPC-programma met diabetes kregen de
noodzakelijke medische zorg.
Geweldloos opvoeden
Ouders in de doelgroep van CPC plegen vaak, zonder het te beseffen,
psychologisch of moreel geweld tegen hun kinderen. Ze beschouwen het
echter niet als geweld, omdat ze het kind geen lichamelijk letsel toe brengen.
CPC gaf trainingen aan ouders, waarin ze zichzelf als ouders leerden kennen
en video’s maakten om hun kennis met andere ouders te delen op sociale
media. CPC trainde o.a.:
•
een
initiatiefgroep van
ouders in (coaching)
vaardigheden om
positief ouderschap te
bevorderen. Zo’n
initiatiefgroep van
ouders is gestart met
trainingen geven aan
andere ouders over het
onderwerp “geweldloze
opvoedmethodes”.
•
ouders over het
onderwerp "Een kind
zonder geweld
opvoeden", deze keer
vooral met betrekking
tot seksuele voorlichting
en het ontwikkelen van
vaardigheden op dit
gebied. Ook
communicatie binnen
het gezin kreeg veel
aandacht.
Leuk om te weten: de man met het paarse shirt is Akyl, de sociaal werker die al rond 20
jaar zijn beste krachten geeft aan de in het CPC-programma opgenomen kinderen en hun
ouders. Een geweldenaar!
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Geweld tegen vrouwen
In het kader van een 16-daagse actie tegen “geweld tegen vrouwen” heeft
CPC:
• een gastbijeenkomst gehouden o.l.v. een expert op het gebied van
burgerschapsvorming en gender. De centrale vraag van de
dag was: "Wanneer worden onze rechten geschonden?"
Tijdens de bijeenkomst zijn bovenbouwleerlingen meer te
weten gekomen over mensenrechten, waar en hoe deze
rechten worden beperkt, hoe ze te beschermen en waar je
terecht kunt in geval van schending van die rechten. De
deelnemers stelden actief vragen en voerden een
interessante discussie.
• forumtheaters en flashmobs georganiseerd met als thema “iedereen is
gelijk”
• campagnes geleid over “meisjes en studie” om de stereotype beroepskeuze
van meisjes en de beperking van de mogelijkheden door ouders en familie
weg te nemen
• een wedstrijd uitgeschreven om video’s te maken met als onderwerp
“mensenrechten en het voorkomen van geweld tegen vrouwen”
Naailessen
CPC organiseert naailessen aan ouders en
meisjes. Eén van de meisjes uit de 24/7opvang leerde in korte tijd hoe ze
eenvoudige ontwerpen van kleding kan
knippen en naaien. Na kleine successen
en dankzij haar grote interesse heeft CPC
haar kunnen inschrijven voor de
cursussen van een modeontwerpster aan
een bekende ontwerpschool in Bisjkek.
Er zijn leerlingen die in 2 maanden
hebben leren knippen en naaien en een
baan vonden. Veel kansarme vrouwen en
meisjes hebben de naaicursussen voltooid
en hebben met het diploma op zak hun
economische situatie kunnen verbeteren.
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Design thinking
Design Thinking is een zich herhalend proces dat gebruikt wordt om complexe
problemen op te lossen. Daarbij staan de gebruiker en zijn behoeftes centraal.
Design Thinking draait om het begrijpen van de mensen voor wie een product
of dienst ontwikkeld wordt
In december startte CPC met
trainingen aan leerlingen, leraren,
schoolbesturen, sociale opvoeders,
psychologen, medisch werkers en
ambtenaren op verschillende
niveaus over deze methode en hoe
deze is toe te passen bijvoorbeeld
om geweld tegen kinderen te
voorkomen.
Deze training werd gegeven
binnen het lopende door Brot für
die Welt gesteunde project
“Preventie van geweld, het leren
opkomen voor jezelf en het verbeteren van openbare diensten voor kinderen
van interne migranten en hun families in achterstandswijken in
Bisjkek/Kirgizië”.
Girls in Science
Dit het hele verslagjaar doorlopende Unicef-project wordt uitgevoerd door de
IPF [International Public Foundation] "Roza Otunbayeva Initiative" in
samenwerking met het Innovation College van AUCA (American University of
Central Asia) en Center for the Protection of Children. Het doel is het
promoten van STEAM-onderwijs (Science, Technology, Engineering, Arts,
Mathematics) onder meisjes in Kirgizië:
• informatief
• het versterken van tienermeisjes en
• het vergroten van de motivatie om na schooltijd door te gaan met
onderwijs in STEAM-gebieden om een fatsoenlijke toekomst te verzekeren.
Er zijn veel trainingen georganiseerd, waarin aandacht is besteed aan:
• de mogelijkheden van STEAM-onderwijs
• opleiding tot coach > peer trainer
• informatie aan de ouders van de deelnemende meisjes
CPC organiseerde een
vijfdaags STEAM-kamp voor
25 meisjes uit de
achterstandswijken in Bisjkek.
Elke dag stond in het teken
van een specifiek onderwerp:
een dag scheikunde en
natuurkunde, een dag
programmeren en ICT, een
dag design en kunst. De
deelnemers konden het werk
van technische beroepen op
locatie bekijken.
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In aanwezigheid van de ouders deelde een jonge, bekende gastspreekster haar
mening en ideeën over de relatie tussen ouders en kinderen. Als een meisje goed
is opgeleid en vrij is om haar mening te geven, zal ze in de toekomst succesvol
kunnen zijn. Ook werden beroepen van de toekomst besproken, de invloed van
ouders op de beroepskeuze van hun kinderen en het belang van het
ondersteunen van hen.
CPC ontmoette de ouders van de deelnemers aan het Girls in Science-project
met de vraag of er bij hun dochters veranderingen merkbaar waren na
deelname aan de trainingen en zo ja welke. Duidelijk werd dat na de
trainingen de onderlinge communicatie thuis beter was en dat dochters hun
mening aan ouders beter konden overbrengen. Ze vertelden ook hoe de
relatie tussen vader en dochter is verbeterd.

Op uitnodiging heeft CPC deelgenomen aan het Jeugdforum in Oezbekistan.
Vijf meisjes uit het project "Girls in Science" en vier uit het CPC-programma in
de dagopvangcentra zijn samen met de CPC-begeleidingsgroep traditioneel
met brood en zout ontvangen in Oezbekistan.
In oktober gaven door CPC opgeleide peer-trainers training aan
leeftijdgenoten, leerlingen uit de 7e klas [13/14 jaar] van een CPC-doelschool,
met als onderwerp “STEAM-mogelijkheden bij studie-/beroepskeuze”
Emotionele (professionele) burn-out is een van de ziektes van onze tijd.
Ook de docenten in de achterstandswijken van Bisjkek in Kirgizië krijgen ermee
te maken, voor een groot deel veroorzaakt doordat er onvoldoende scholen zijn,
de klassen dus groot zijn en de kennis in korte tijd (3 uur per dag) moet worden
overgedragen.
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Psychologen en medewerkers
van CPC gaven aan drie
verschillende groepen
leraressen van de CPCdoelscholen een training gericht
op het voorkomen van een
professionele burn-out.

Een reactie van één van de
deelnemers :
“Olga [foto linksboven] is een
super psychologe. Veel geluk en
een lang leven. Ik bewonder je
Olga”

Dit project “Girls in Science” is niet alleen in Bisjkek, in het noorden van
Kirgizië, maar ook in Osh, in het zuiden van Kirgizië, uitgerold.
24/7-opvang CPC
CPC heeft een tijdelijke opvang voor kinderen in moeilijke leefsituaties met
problemen in hun psychische en fysieke ontwikkeling, met afwijkingen in gedrag
en een verstoorde sociale ontwikkeling. Kinderen, die om welke reden dan ook
niet thuis kunnen wonen of zelfs geen thuis hebben. Pedagogische revalidatie
van deze kinderen en jongeren in de 24/7-opvang van CPC wordt uitgevoerd met
allerlei, veelal educatief gerichte activiteiten. Het gaat om individuele
ontwikkeling, het overwinnen van
ongepaste gewoontes in een
omgeving van leeftijdsgenoten
en het verwerven van
vaardigheden en kennis.
In hun vrije tijd doen de kinderen
aan toegepaste kunst en leren ze
naaien, knutselen, souvenirs
maken van vilt en kralen en
andere noodzakelijke
vaardigheden voor het dagelijks
leven. Dit helpt de kinderen om
zich aan te passen en te
gedragen in het sociale leven.
Familie van de kinderen wordt
hierbij betrokken en het streven
is het gezinsleven te herstellen.
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De gevolgen van de COVID-19 pandemie hebben geleid tot een meer dan
maximale bezetting van de 24/7-opvang.
#GivingTuesday
Vanaf juni heeft
Stichting Elnura
aandacht gevraagd
voor #GivingTuesday,
de wereldwijde
actiedag om goed te
doen. Deze eerste
dinsdag na Black
Friday en Cyber
Monday viel dit jaar
op 30 november.
Vanaf september
hebben we ons
“verlanglijstje” met
regelmaat op allerlei
plaatsen
gepresenteerd:
•
•
•

Alle kinderen naar school
Alle kinderen een warme maaltijd per dag
Alle kinderen warme kleding voor de gure winterdag (tot -25°C)

Deze en andere acties hebben het mogelijk gemaakt de extra druk op het
budget van CPC, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de gevolgen van
de COVID-19 pandemie, enigszins te verlichten.
IV.

DIVERSE ACTIVITEITEN

Kinderdekens
Eind maart werden we blij verrast met 320
door Gri-Alleset Limited BV gratis ter
beschikking gestelde “warming blankets”
voor kinderen. Op onze oproep voor
donaties voor de verzendkosten ontvingen
we snel een prachtige gift en konden we
de dekens versturen, het grootste deel
naar Kraamkliniek #2 en een kleiner deel
naar CPC.
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Kraamkliniek #2
De kraamkliniek, waarmee Stichting Elnura al jaren nauw contact heeft, was
in 2021 door de overheid nog steeds aangewezen als opvang van
coronapatiënten.
Mede door gebrek aan de noodzakelijke middelen is het ziektecijfers onder
medisch personeel in Kirgizië buitengewoon hoog met alle gevolgen van dien
voor de bezetting van de kliniek. In augustus is onze aanvraag voor de
aanschaf van ademhalingsapparatuur voor Kraamkliniek #2 in Bisjkek positief
gehonoreerd. In november ontvingen wij de bijdrage. Als gevolg van strikter
toezicht op betalingen naar het [verre] buitenland en vanwege een
stagnerende markt heeft de levering enige vertraging opgelopen. Wij
verwachten de afronding in maart 2022.
Een greep uit internationale VN-dagen om bij stil te staan
• Internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap [11 februari].
Lees het verhaal van Aizirek
•
Op Internationale
Vrouwendag [8 maart]
kreeg het thema "Vrouwen
in leiderschap” extra
aandacht. De kinderen in de
24/7-opvang bleven niet
achter en bedankten op een
feestelijke en vrolijke
manier de medewerksters
van CPC voor hun goede
zorg.

•

Het thema van Werelddag Maatschappelijk werk [3e dinsdag van maart] was
dit jaar “Ubuntu: Ik ben omdat wij zijn - Versterking van sociale solidariteit en
wereldwijde verbondenheid.” Het
hele jaar door, maar zeker op deze
dag bedankten wij alle sociaal
werkers wereldwijd en die van CPC
in Bisjkek in het bijzonder voor
hun inzet en toewijding.
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Daarnaast viert Kirgizië traditioneel op
19 oktober de Dag van
Maatschappelijk Werkers en
Vakbonden. Op de Facebookpagina
van CPC verscheen dit bericht:
“Lieve collega’s
Jullie zijn werkers aan het onzichtbare
front en maken onze wereld een
beetje beter en vriendelijker. Dankzij
jullie hebben zoveel kinderen en
gezinnen tijdig psychologische en
juridische hulp gekregen, konden
kinderen naar school, kregen ze
schoenen, kleding en voeding, werden
documenten hersteld, gezinnen
herenigd, gezinsrelaties verbeterd en
onderwijskloven weggewerkt.
Gezinnen in moeilijke leefsituaties met psychologische trauma's werden
bijgestaan, huiselijk geweld en zelfs suïcide werden voorkomen. Heel
erg bedankt voor jullie professionaliteit, uithoudingsvermogen,
goedheid, liefde en toewijding.”
•

Op de Werelddag tegen kinderarbeid [12 juni] meldde het NOS-Journaal
"Het aantal kinderen dat wereldwijd kinderarbeid verricht is voor het eerst
in 20 jaar gestegen [volgens Unicef en ILO]”. 152 miljoen werkende
kinderen is een fors getal, maar de vrees is dat door corona de nieuwe
cijfers hoger zullen uitvallen. CPC vangt deze kansarme, werkende
kinderen op en begeleidt niet alleen de kinderen, maar ook de gezinnen om
samen een betere toekomt op te bouwen.

•

De Internationale dag van de Liefdadigheid [5 september] pleitte voor
“Wereldwijde solidariteit om armoede uit te roeien”. Een belangrijk
programma, voor "onze" onder de armoedegrens levende kinderen in
achterstandswijken van Bisjkek in Kirgizië is “Alle kinderen naar school”, dé
basis voor een toekomst zonder armoede.

•

Wereldmeisjesdag [10 oktober] vraagt aandacht voor de rechten en de
positie van meisjes. CPC trekt de meisjes uit hun isolement en begeleidt ze
naar een goede toekomst [zie ook pagina 10 “Girls in science”].
• Uit de boodschap van António Guterres, secretaris generaal
van de VN bij de Internationale dag voor de uitroeiing van
armoede [17 oktober]:
“Voor het eerst in twee decennia neemt extreme armoede toe.
Vorig jaar nam het aantal in armoede levende mensen toe met 120
miljoen als gevolg van de COVID-19-pandemie, die grote schade
aanrichtte aan economieën en samenlevingen .”
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V. BESTUUR en ORGANISATIE
Stichting Elnura is opgericht bij notariële akte van 4 februari 2004 en
ingeschreven in het Handels-/UBO-register van de Kamer van Koophandel
onder nummer 09140732.
Stichting Elnura is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI <>
RSIN 815836041). Giften en donaties aan de stichting kunnen dus worden
afgetrokken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting volgens de
geldende regels.
Op 31 december 2021 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter/secretaris: mevrouw Aleid (A.H) van der Spek –
voorzitter@elnura.nl

Penningmeester: de heer Gert (G.) Meijer –
penningmeester@elnura.nl

Lid: de heer Ad (A.J.E.) de Haas –
bestuurslid1@elnura.nl

Met dank voor zijn inzet en betrokkenheid hebben wij op zijn verzoek ultimo
2021 afscheid genomen van ons bestuurslid de heer De Haas. Voor de
hierdoor ontstane vacature roepen wij graag kandidaten op.
BENT U DAT ENTHOUSIASTE BESTUURSLID ?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger, die bij voorkeur enige
affiniteit heeft met Centraal Azië of bereid is zich daarin te verdiepen. Wij
werken nauw samen met een lokale organisatie, waarvoor wij hoofdzakelijk,
veelal projectmatig, fondsen werven. Enige kennis van/ervaring met het
werven van sponsoren en donateurs is meer dan welkom. Onze contacten
verlopen overwegend digitaal. Voor de enkele fysieke vergadering zoeken wij
een centraal gelegen ontmoetingspunt. In nauw overleg met de overige
bestuursleden zal een taakverdeling worden gemaakt. Alle vragen zijn
welkom. Wij doen ons best ze zo goed mogelijk te beantwoorden.

Jaarverslag 2021 – pagina 16

VI. FINANCIËN
De jaarrekening 2021 met toelichting is als bijlage aan dit jaarverslag
toegevoegd. De jaarrekening is opgesteld op basis van de “Richtlijn 650:
fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de Jaarverslaglegging.
VII. COMMUNICATIE
De informatie over [het werk van] onze stichting is voornamelijk verstrekt via :
• onze sociale media

•

de zeven nieuwsbrieven, waarvan vijf in het Engels.

•
Het Streekblad,
uitgave Zoetermeer, heeft
zowel in de krant als
digitaal aandacht besteed
aan het werk van Stichting
Elnura.

Wilt u op de hoogte blijven van ons werk, meldt u dan aan voor onze
Nieuwsbrief.
VIII. CONCLUSIE en VOORUITBLIK
Onderzoeksbureaus en organisaties zijn het erover eens dat ook in 2021 de
COVID-19 pandemie nog grote gevolgen heeft gehad voor velen, maar vooral
voor de kansarmen in de samenleving. Binnen onze doelgroep, de kansarmen
in de achterstandswijken van Bisjkek, was sprake van een toename van
armoede, huiselijk geweld en zelfs van zelfdoding. Dat het onderwijs aan de
kinderen een achterstand heeft opgelopen behoeft geen betoog.
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In maart vonden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats.
Helaas vormde het thema Ontwikkelingssamenwerking in de meeste
partijprogramma’s maar een klein onderdeel. Bovendien is Kirgizië voor
Nederland geen zogenaamd doelland. Kirgizië ontving financiële steun via
internationale organisaties als FAO, WHO, Wereldbank en EU, maar uit lokale
publicaties blijkt dat vragen over wie verantwoordelijk is voor de besteding
ervan en waaraan de ontvangen gelden zijn besteed onbeantwoord blijven.

Allemaal redenen om alleen rechtstreeks hulp te bieden, waarbij wij voor CPC
ons zullen richten op ons project “Alle kinderen naar school” en op het
Voedselprogramma. Natuurlijk verliezen we Kraamkliniek #2 niet uit het oog.
Op het moment dat wij dit schrijven is de invasie van Rusland in Oekraïne een
feit. De wereld houdt zijn adem in. Als reactie zijn door de Europese Unie en
Verenigde Staten sancties ingesteld tegen Rusland. Deze hebben ook een
sterk negatief effect op de economie van Kirgizië. De prijzen voor de basis
voedingsmiddelen rijzen de pan uit. Het aantal Kirgiezen dat in Rusland werkt
daalt en hun inkomsten dalen omdat er wordt uitbetaald in roebels, waarvan
de waarde sterk is verminderd. De doelgroep van CPC - gezinnen in moeilijke
leefsituaties – hebben hier het meest onder te lijden.
De wereld van fondsenwerving is door de COVID-19 pandemie veranderd. Wij
zijn dankbaar dat in 2021 de meeste van onze donateurs en sponsors ons
trouw zijn gebleven. Als u enthousiast bent geworden voor ons werk
verwelkomen wij u graag als donateur, sponsor en/of vrijwilliger. Uw donatie
komt voor 98% ten goede aan het project waarvoor u kiest.
Het bestuur van Stichting Elnura
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BALANS 31-12-2021
31-12-2021
€

31-12-2020
€

ACTIVA
Liquide middelen
Totaal activa

8.526,91
8.526,91

2.916,58
2.916,58

PASSIVA
Bestemmingsfondsen
Specifiek
Maternity Clinic #2, Bisjkek
Totaal bestemmingsfonds Clinic

4.835,45
4.835,45

-

1.189,92

783,79

Center for the Protection of Children (CPC)
Project 'leerlingadoptie' [incl. medicatie]
Project 'urgentie' = 24/7 opvang,
voeding, winterkleding
Totaal bestemmingsfondsen CPC

1.713,70

783,79

Babushka Adoption (BA)
Adoptieprogramma
Totaal bestemmingfondsen BA

1.029,98
1.029,98

1.544,98
1.544,98

947,78
947,78

587,81
587,81

8.526,91

2.916,58

Reserves
Algemene reserve
Totaal reserves
Totaal passiva

523,78
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
BATEN
Uit eigen fondsenwerving
CPC co-financiering project BftW
CPC leerlingadoptie incl. medicatie
CPC 'urgentie' = 24/7 opvang,
voeding, winterkleding
BA adoptie
Maternity Clinic #2 Bisjkek

2021

2020

14.650,00
6.136,67

14.650,00
4.462,52

2.592,36

590,00

800,00
20.252,94

1.057,00
2.213,55
44.431,97

Uit gezamenlijke fondsenwerving
Project Wilde Ganzen coronafonds
Overige baten
Bijdragen tbv kantoororganisatie
Bijdrage in verzendkosten naar KG
Rente bank

-

829,28
841,08

296,95
0,21

14.650,00
5.940,87
2.933,58
650,00
20.252,94
44.427,39

Kantoororganisatie:
Kantoorkosten [drukwerk,porto,PR,
reiskst]
Website, hosting ed
Verzendkosten naar KG
Bankkosten
Totaal lasten
RESULTAAT

3.610,15

1.670,36
46.102,33

Totaal baten
LASTEN
Besteed aan:
CPC co-financiering project BftW
CPC leerlingadoptie incl. medicatie
CPC 'urgentie'
Project Wilde Ganzen coronafonds
BA adoptie
Maternity Clinic #2 Bisjkek

22.973,07

297,16
26.880,38

14.650,00
4.071,04
2.911,50
920,00
2.697,13
-

241,27

138,74

102,40
834,80
136,50

392,03
134,50

25.249,67

1.314,97
45.742,36

665,27
25.914,94

359,97

965,44
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TOELICHTING
bij Balans 31-12-2021 en Staat van baten en lasten 2021
Algemeen
Stichting Elnura beoogt niet het maken van winst.
Conform het bepaalde in de statuten ontvangen de bestuursleden geen
beloning voor hun werkzaamheden; wel hebben zij recht op vergoeding van
de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur
goedgekeurde kosten.
Waarderingsgrondslagen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders
vermeld. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij
betrekking hebben.
Fondsen
Als door derden middelen aan de stichting zijn verstrekt waaraan een
specifieke aanwending moet worden gegeven, worden deze in de balans
gepresenteerd als bestemmingsfonds.
Reserves
In aansluiting op de regelgeving inzake de jaarverslaggeving van
fondsenwervende instellingen wordt door afzonderlijke benoeming van de
reserves in de balans aangegeven op welke wijze de ter beschikking staande
middelen zullen worden aangewend.
Baten en lasten
In 2019 zijn voor het jaar 2020 middelen ontvangen voor de Maternity Clinic.
Deze zijn alle in 2020 uitgegeven. Als gevolg van de slechtere economische
situatie is de valuta (som) in waarde gedaald.

