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Dat onze Deborah niet meer terug wilde

komen uit Afrika wisten we, maar dat ze

zoveel heimwee heeft.( dat wisten we nog

niet) Misschien weet u een manier om

haar te troosten???

Profielen

Aile gevoelswaardigheden die men op een

vakantie naar Afrika beleeft.

Activiteiten

"ABCD goes Cameroon". We trokken de

kinderschoenen uit en maakten een

enorme sprong pagina 7.

Activiteiten

Activiteiten

Op biz. 10 & 11 leest u de verhalen van

onze collega's die ook zeer goed werk

verrichten op het gebied van welzijn voor

kinderen. Namelijk Roots 4 kids en

PotmetgoudopZu id.

De e:edachte

Op pagina 8, wist u dat ...

Op 14 februari was onze ongekende

Valentijn-sactie, heeft u die gemist???

Leest u dan mee hoe het de dames

verging op pagina 6.

Eindelijk was het zover ...op 14 juli was ons

5 jarig jubileum feest, en dat mocht

gevierd worden. Lees verder op pagina 4.
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Wie zijn wij?                                     
 A Basic Child Development Stichting is een 
stichting die zich inzet voor het welzijn van 
kinderen. Het gaat hier niet alleen om kinde-
ren in ontwikkelingslanden. Maar ABCD-
stichting zet zich ook in voor kinderen in 
ons eigen land.  
 
Wat doen wij? 
Wij hebben als primair doel: 
a.     het zorgdragen voor een basispro-
gramma voor alle kinderen, bestaande uit 
voedsel, huisvesting, kleding en opleiding. 
b.     het verrichten van alle verdere hande-
lingen, die met het vorenstaande in de ruim-
ste zin verband houden of daartoe bevor-
derlijk kunnen zijn.  
 
Bovenstaande zal zij trachten te verwezen-
lijken door: 
a.     externe organisaties te voorzien van 
geld, mensen en middelen; 
b.     het plaatselijk geheel zelf realiseren van 
deze doelstelling alsmede het aanvullen van 
andere organisaties om het programma 
compleet te maken.  
 
Met andere woorden…. ABCD stichting zet 
zich in voor minder bedeelde kinderen in 
binnen - en buitenland. Zij streeft ten alle 
tijden na om met de middelen die zij ter 
beschikking heeft een bijdrage te leveren op 
het gebied van het welzijn van kinderen of 
dit nu op gebied van onderwijs, huisvesting 
of andere primaire levensbehoeftes is. Maar 
buiten dat kunnen andere stichtingen een 
beroep doen op ABCD voor hulp in het 
kader van de verwezenlijking van hun eigen 
doelstellingen. Een belangrijk selectie crite-
rium is dat het project of de actie een posi-
tieve bijdrage moet leveren aan de leefsitua-
tie van kinderen in binnen en buitenland. 
ABCD staat dus ook open voor samenwer-
king….want veel handen maken altijd nog 
lichter werk. 
 
Waarom ABCD? 
Nu zult u waarschijnlijk denken… maar er 
zijn al zo veel stichtingen in Nederland. 
Vanwaar het initiatief om dan toch weer een 
stichting in het leven te roepen die zich 
inzet voor het welzijn van kinderen. Een 
logische vraag, die wij onszelf in het verle-
den wellicht ook gesteld hebben.  
Maar…. er zijn nog altijd meer kinderen in 
nood, dan stichtingen die opgericht zijn 

voor deze doelgroep. Hulp is er nooit ge-
noeg en kan altijd meer. Hulp raakt naar 
onze mening niet verzadigd. En hulp hoeft 
niet altijd in de vorm van financiële midde-
len te bestaan. Er kan ook door donaties 
van materiële goederen een hoop  
bereikt worden. Te denken valt aan lesmate-
riaal, sanitair, computers, kleding etc. Hulp 
kan heel eenvoudig zijn, zeker als er een 
instantie is die je daarbij helpt en eigenlijk 
het meeste werk voor je uit handen neemt. 
Voorafgaand aan deze opvatting waren het 
de diverse bezoeken in ontwikkelingslanden, 
waar we door persoonlijke indrukken met 
de harde werkelijkheid geconfronteerd wer-
den en  waar de drang om ons in te zetten 
voor het welzijn van deze kinderen zo groot 
werd, dat we vonden dat we onze krachten 
moesten bundelen….en er gewoon voor 
moesten gaan.  
Daarnaast speelde de instelling die wij als 
mens hebben, de normen en waarden die 
we hebben geleerd en straks ook graag wil-
len overdragen aan onze eigen kinderen, een 
belangrijke rol.  
De manier waarop we in het leven staan en 
hoe over het leven nadenken. Want hoeveel 
mensen willen eigenlijk wel wat doen, maar 
doen het niet omdat ze denken dat het toch 
geen zin heeft? Naar onze mening niet al-
leen de weg van de minste weerstand, maar 
tevens een soort verloochening van jezelf en 
je principes. En wij wisten….een glimlach 
op het gezicht van een kind…is onbetaal-
baar…. 
 
Klein beginnen… 
Dus klein beginnen… en doormiddel van de 
juiste keuzes en steun te groeien naar een 
volwaardig bestaan. Net zoals het leven van 
een kind. En onder het motto van ‘alle klei-
ne beetjes helpen’ en ‘geen woorden maar 
daden’ werd ABCD Stichting op 26 juli 
2002 daadwerkelijk een feit. Vanuit een 
positie waarbij A.B.C.D. Stichting als het 
ware nog in de ‘kinderschoenen’ stond werd  
het werven van donateurs en het benaderen 
van potentiële sponsors in dit stadium van 
essentieel belang om financiële middelen te 
vergaren die draagkracht konden bieden aan 
de verwezenlijking van bovenstaande doe-
len. Naamsbekendheid vergroten en laten 
zien wie we zijn lag hieraan ten grondslag.  
 
 
 

ABCD op een rij
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Groeien met succes…. 
Inmiddels is ABCD-stichting uitgegroeid tot  
een gezonde stichting met een hoop succes-
vol  afgeronde projecten in binnen- en bui-
tenland en met twee zeer ambitieuze focus-
projecten in Kameroen. Te weten: “Naar 
school met ABCD”en Bouw mee met 
ABCD. Niet alleen in het kader van deze 
twee projecten maar met haar volledige 
bedrijfsvoering profileert zij zich c.q. ope-
reert zij professioneel op de non-profit 
markt en heeft zij groot vertrouwen in de 
continuïteit van de organisatie in de toe-
komst. 
 
Waar fondswerving en werving van dona-
teurs altijd als belangrijke prioriteit op de 
agenda zullen staan is mankracht in het 
verlengde van  de groeispurt die ABCD 
doormaakt enorm van belang. Vele handen 
maken licht werk. En vooral hulp van vrij-
willigers en overheid zullen een belangrijke 
bijdrage leveren aan het succesvol realiseren 
van doelstellingen. Dus meld je aan!.  
 
Goed om te weten…. 
Ook voor de burger en het bedrijfsleven is 
het aantrekkelijk financiële steun te bieden 
aan ABCD.  Dit heeft te maken met het feit 
dat ABCD inmiddels is aangemerkt als een 
instelling zoals bedoeld in artikel 32, lid 1 
onderdeel 3 en artikel 33, lid 1. onderdeel 4 
Successiewet 4 1956.  
Dit betekent goed nieuws voor ABCD-
stichting en natuurlijk voor haar donateurs. 
Het heeft betrekking op Schenkingsrecht en 
abcd als algemeen nut beogende instelling. 
De belastingdienst deelde ons namelijk in 
één van de bekende blauwe enveloppen 
mede dat: 

• A Basic Child Development is aan-
gemerkt zoals bedoeld in artikel 32, 
lid 1 onderdeel 3 en artikel 33, lid 1. 
onderdeel 4 Successiewet 4 1956. 
Geniet de instelling enige fiscale te-
gemoetkomingen zoals een vrijstel-
ling voor het schenkingsrecht- en 
successierecht. 

• Giften welke worden gedaan aan 
een instelling als bedoeld in artikel 
32, lid 1 onderdeel 3 en artikel 33, 
lid 1. onderdeel 4 Successiewet 4 
1956 zijn in gevolge artikel 6.32 tot 
rn mrt 6.39 wet IB 2001 onder 

voorwaarden aftrekbaar in de in-
komstenbelasting en ingevolge arti-
kel 16 Wet op de vennootschapsbe-
lasting 1969 aftrekbaar in de ven-
nootschapsbelasting. 

Mocht u hier nog vragen over hebben dan 
kunt u ons altijd bereiken op 010- 4424740 
of contact via onze website: www.abcd-
stichting.nl of email: info@abcd-stichting.nl. 
 
Waarom alfabetmagazine ? 
Omdat o.a. te laten zien wie we zijn en wat 
we doen heeft ABCD- stichting ervoor 
gekozen om twee keer per jaar een dona-
teursblad uit te brengen. Een magazine 
waarin onze donateurs op de hoogte wor-
den gehouden van de verschillende projec-
ten die deel uitmaken van ons programma 
en waarin onze sponsors de ruimte krijgen 
om zicht kort te profileren middels adver-
tenties en collumruimte. 
Maar het alfabetmagazine is tevens een in-
strument om te informeren. Om andere 
instellingen de kans te geven naamsbekend-
heid te vergaren en hun verhaal te doen 
over hun eigen doelstellingen en streven. 
Zodat onze lezers op de hoogte worden 
gebracht van het bestaan van deze organisa-
ties en een ieder voor zich hieruit kan halen 
wat hij of zij wil. Al dit goeds…voor ons 
zeker de moeite waard. En dat zeggen wij 
vol trots! 
 
Wilt u die trots delen met ABCD en wilt u 
ABCD helpen een bijdrage leveren aan de 
kansen van kinderen in deze maatschappij?  
Dan kan dat! 
Wordt voor € 15,- of meer donateur van 
ABCD-stichting, en ontvang twee keer per 
jaar het Alfabetmagazine. In deze editie 
vindt u een antwoordformulier om u aan te 
melden. Postzegel is niet nodig. Heeft u 
vragen over het donateurschap of wil u 
meer weten over de projecten die ABCD 
heeft geïnitieerd? Mail dan naar info@abcd-
stichting.nl. 
En twijfel zeker niet om contact met ons op 
te nemen als u leuke ideeën of tips 
heeft…deel u hersenspindels met ons en 
wellicht kunnen we elkaar helpen om daad-
werkelijk iets te doen… 
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ABCD GOES CAMEROON 
We trokken de kinderschoenen uit en de 
stoute schoenen aan. We maakten een 
enorme sprong… 
 
…een enorme sprong naar een andere we-
reld. Een wereld die Kameroen heet. Een 
wereld die indrukwekend en overweldigend 
is met al haar tegenstrijdigheden. Haar ar-
moe, haar geuren, haar kleuren, haar ritue-
len, haar jungle, haar mensen en vooral haar 
in overvloed aanwezige kinderen.  
 
Na een onvergetelijke reis van bijna 4 weken 
zijn we weer op Nederlandse bodem gearri-
veerd. Thuis aangekomen ervaren we de 
cultuurshock, die nu misschien nog wel 
groter is dan bij aankomst in Kameroen. 
Het is echt acclimatiseren. De huizen, de 
auto’s, de straatnamen, de kleurloze geasfal-
teerde wegen, de winkels met etalages, de 
reclameborden, de blanke mensen, de gas-
fornuizen en dan de vraag: Was dit ons 
leven?  
 

 
 
Het was vooral het contact dat we hadden 
met die geweldige mooie maar vaak hulpe-
loze kids. Kids die onze harten veroverden 
en ons diep van binnen raakten. Kids die zo 
graag willen en echt een kans verdienen!!! 
 
En die kans bieden wij hen samen met u. 
Want we kunnen u als donateur of  geïnte-
resseerde melden dat wij meer dan tevreden 
zijn over de behaalde resultaten binnen het 
project ”Naar school met ABCD”.  
 
Vooral de gesprekken met de overheid, 
onze lokale partner (NGO), de ministers 
van primair en secundair onderwijs en de 
diverse schooldirecteuren op onze focus-
scholen. Onze bezoeken aan de scholen 
diep in de jungle en in Manyu Division 

zorgden ervoor dat we de huidige situatie 
nog beter in kaart konden brengen en be-
hoeftes konden definiëren. De drie scholen 
zijn uitermate geschikt voor ons project.  
 
De beslissingsbevoegden in dit gebied staan 
niet alleen zeer open voor ‘samenwerking’ 
maar hebben ook dezelfde ideeën over het 
bewerken van de jeugd op het gebied van 
educatie. Ook de ouders van de kinderen 
zien in hoe belangrijk educatie is voor de 
toekomst van hun kinderen.  
 
Triest is dat schoolmateriaal en meubilair 
(als dat er überhaupt is) zogezegd nog van 
voor de oorlog is. Computers voor compu-
terles of administratieve huishouding ontre-
ken op grote schaal.  
 
Derhalve hebben we op basis van ons ver-
richte fieldresearch een extra kleinschalig 
deelproject (genoemd deelproject 4)  geïniti-
eerd om onze focusscholen ook met materi-
ele hulp te steunen. Dit zodat niet alleen 
kinderen de mogelijkheid krijgen om on-
derwijs te volgen, maar docenten ook de 
mogelijkheid krijgen onder ‘normale’ om-
standigheden les te geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Activiteiten 
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Stichting Pot met Goud op Zuid & A Basic 
Child Development Stichting 

 
Paaseitjes verkopen 

 
A Basic Child Development Stichting (ABCD 
Stichting) houdt zich bezig met een project voor 
kinderen in Kameroen. Om jongeren bewust te 
maken van de situatie van deze kinderen in Ka-

meroen is gekozen 
voor een samenwer-
king met Pot met 
Goud op Zuid (Pm-
GoZ) in Rotterdam. 
PmGoZ zet zich in 
om de maatschappe-
lijke betrokkenheid 
onder jongeren in 
Rotterdam Zuid te 
vergroten en daar-
door de sociale cohe-
sie te stimuleren, 

door middel van activiteiten. Er is dan ook ge-
zocht naar een passende activiteit om de jonge-
ren van PmGoZ een bijdrage te laten leveren 
voor het project van de ABCD Stichting in Ka-
meroen. De beslissing viel: paaseitjes verkopen.  
Medio maart 2007 zijn de jongeren van PmGoZ 
begonnen met de voorbereidingen. Zo zijn de 
paaseitjes verpakt en de flyers gemaakt. Deze 
flyers zijn één week voor de actie in de verschil-
lende brievenbussen gestopt om de wijk te in-
formeren over het doel van de aankomende 
actie. Op woensdag 4 en donderdag 5 april 2007 
was het dan eindelijk zover! 
 

 
Met de rode rugzakjes van PmGoZ, het ABCD 
Magazine en de paaseitjes gingen vijftien (15) 
jongeren de winkelstraat Beijerlandselaan op en 
langs de huizen in de wijk Vreewijk. Doordat 
deze jongeren zelf goed op de hoogte waren van 
het doel en de noodzaak van de actie hebben zij, 

de belangstellenden goed kunnen informeren, bij 
de aanschaf van de paaseitjes of bij het geven 
van geld voor de collectebus. De reacties waren 
voornamelijk positief en de gevers waren gul. De 
jongeren waren zo enthousiast dat ze, in totaal, 
drie (3) uur bezig zijn geweest. Het harde werken 
werd beloond want de opbrengst bedroeg maar 
liefst € 237,71. Dit is op zich al een fors bedrag 
maar de Stichting Wilde Ganzen heeft het bedrag 
met nog eens met 70% verhoogd. 

 
De jongeren die zich voor deze actie hebben 
ingezet zijn door ons van PmGoZ ook beloond 
met “Gouden Munten”. Deze munten zijn op 
hun PmGoZ-rekening bijgeschreven en zijn om 
te zetten in beloningen. Voorbeelden van deze 
beloningen zijn: een OV-strippenkaart, een bios-
coopkaartje, een toegangskaartje voor het 
zwembad of de dierentuin of een heerlijke slag-
roomtaart. Deze beloningen zijn allemaal een 
eigen aantal gouden munten waard en die moe-
ten eerst worden gespaard.  
 
Wilt u meer weten over PmGoZ dan kunt u 
voor meer informatie terecht op onze website: 
www.potmetgoudopzuid.nl  
 
Pot met Goud op Zuid  
Beijerlandselaan 96 B    
3074 EM Rotterdam 
Tel.. 010 291 70 70 
Info@potmetgoudopzuid.nl 
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ABCD stichting
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Colofon

A Basic Child Development stichting is in het leven geroepen om kinderen te helpen aan een duurzaam

ontwikkelingsprogramma. De aangeboden hulp zal in de meeste landen bestaan uit basisbenodigdheden zoals

eten, huisvesting, kleding, opleiding en natuurlijk vertier. Elk kind heeft recht om in een veilige omgeving

onderwijs te kunnen volgen. ABCD stichting is vaak actief in het buitenland ,maar ook in Nederland zelf maken

we ons strek voor de situatie van kinderen in b.v. het onderwijs. Wilt u ABCD hierin steunen, en help ABCD

helpen. Wordt donateur. Vul de bon in en stuur hem (gratis) op naar het volgende adres:

D Ja, ik wil donateur worden van ABCD stichting voor € 15,- per jaar en ontvang
2 maal per jaar het "Alfabet Magazine".

ABCD stichting

Antw.nr. 91011

3009 WB

Rotterdam

••

Woonplaats:

Handtekening:

Datum:

Postcode:

Adres:

Naam:

Machtigingskaart, weigeringsperiode 30 dagen.

~~
Wordt aub donateur ..."en hel" mee met ABCD".
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