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Inleiding 
Dit is het jaarverslag 2021 van ANBI-Stichting Maryosa (Engels: Maryosa Foundation), RSIN 853037255, 
KvK 58430296.  

In 2021 duurde de COVID-19-pandemie voort, maar hebben we aan onszelf gewerkt, met een nieuwe 
voorzitter, nieuwe secretaris, nieuw logo, en begin van een nieuwe website en huisstijl. 

Hieronder stellen we onszelf nog even voor.  

Ons doel 
De stichting heeft tot doel het ondersteunen en bevorderen van ontwikkeling van talent in 
ontwikkelingslanden. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.  

Missie en visie 
Maryosa zet zich in voor een wereld waarin mensen zelfredzaam zijn en elkaar blijvend ondersteunen 
en motiveren. 

Maryosa wil doordringen tot de kern van een probleem en samen met de doelgroep zoeken naar een 
oplossing. Op deze manier willen we de zelfredzaamheid bevorderen. Onze doelgroep zijn jongeren en 
jongvolwassenen, met name in ontwikkelingslanden. 

Wij geloven in de kracht van goed onderwijs voor de ontwikkeling van jongeren. Maryosa wil in eerste 
instantie bevorderen dat jongeren hun talent kunnen aanspreken en ontwikkelen. Zo zullen zij niet 
alleen een goede plek in hun samenleving kunnen bereiken maar ook zullen zij kunnen bijdragen aan 
de ontwikkeling van die samenleving. Wij investeren in het individuele talent én in de kracht die in de 
gemeenschap zit. 

Waar een wil is, is een weg. Wij hopen veel gemotiveerde jongeren met een sterke wil tot steun te 
kunnen zijn. Aan de weg zullen we samen bouwen. De bouwstenen van hun pad zijn: geloof in eigen 
kunnen, autonomie, zelfredzaamheid, competentie-verbreding, verbondenheid, en continuïteit. Wij 
dragen samen deze stenen aan, lopen zolang als nodig is met hen mee, en uiteindelijk wandelen zij 
deze weg zelf uit.   
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Medewerkers en vrijwilligers 
Bestuur 
Voorzitter:      Laurens R. Krol 

Secretaris:      Mahta Mousavi 

Penningmeester:     Marie-Rose Boijens 

 

Medewerkers (Vrijwillig) 
Projectmanager/ link Kenia-Nederland:  Lincolin Ondino Wamanya  

Coach en trainer in Kenia:   Allan Origa 

Adviseur onderwijs:     Chiara Krol 

 

Samenwerkingen 
Young Dream Africa: faciliterende grassroots-level organisatie Ruiru, Kenia. 

KingdomIT: verzorgt de webhosting voor www.maryosafoundation.com 

 

  

http://www.maryosafoundation.com/
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Resultaten 
In 2021 duurde de COVID-19-pandemie voort, maar hebben we aan onszelf gewerkt, met een nieuwe 
voorzitter, nieuwe secretaris, nieuw logo, en begin van een nieuwe website en huisstijl. 

Interne reorganisatie 
Om persoonlijke redenen heeft Chiara besloten zich deels terug te trekken uit de organisatie, en blijft 
nu aan als adviseur onderwijs. In haar plaats heeft Mahta de rol van secretaris op zich genomen. Ook 
heeft Marie-Rose haar vorige zetel als voorzitter opgegeven, en kan in plaats daarvan de vacature 
voor penningmeester vullen. Laurens, voorheen vrijwilliger voor algemene ondersteuning, is de 
nieuwe voorzitter. Tenslotte heeft Petra besloten zich niet langer als vrijwilliger in te zetten voor de 
stichting. 

De nieuwe organisatie wil zich bij dezen graag bedanken voor de inzet die tot dusver getoond is door 
alle leden, en met name Chiara en Petra bedanken voor alles wat zij met hun waardevolle tijd en 
energie mogelijk gemaakt hebben. 

Nieuw logo 
In het jaarverslag 2020 werd reeds geschreven over eerste stappen die gezet waren in de richting van 
een nieuw logo. Uiteindelijk is besloten om Parsa officieel de opdracht te geven voor ons een nieuw 
logo te ontwerpen. Parsa is een getalenteerde jongeman uit Iran die momenteel zijn passie voor 
ontwerpen probeert te cultiveren, waar Maryosa hem graag bij ondersteunt. Parsa heeft ons 
meerdere opties aangeboden, waaronder: 

 

 

 

Uiteindelijk echter is onze keuze gevallen op het volgende ontwerp. 
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Nieuwe website 
Deels naar aanleiding van de aanbevelingen van de studenten (zie jaarverslag 2020) zijn wij 
begonnen aan een nieuwe website, met als doel duidelijker te kunnen communiceren wat Maryosa 
doet, zowel naar donoren als ook naar hulpzoekenden. Hiervoor hebben wij het adres maryosa.org 
kunnen bemachtigen, in plaats van voorheen maryosafoundation.com. De website is nog niet klaar. 

Nieuwe documenten 
Voor ons school support programme heeft Maryosa nieuwe documenten ontwikkeld. Ook voor het 
financiële vaardigheidsprogramma is het oude materiaal in een nieuw jasje gestoken. 

School support programme 
Voor het school support programme zijn op onze nieuwe website nu twee documenten te 
downloaden. Ten eerste is er een guide to receiving school support, waar voor prospectieve 
hulpzoekenden uitgelegd wordt hoe ze in aanmerkingen kunnen komen voor onze hulp, en wat wij 
van hen vragen. Ten tweede is er een school support agreement, een soort contract tussen Maryosa 
en de studenten waarin onze afspraken duidelijk op papier vastgelegd zijn.  

Hiermee hopen wij de organisatie van dit programma te professionaliseren en meer helderheid te 
schaffen over de vereisten, procedures, en wat wij van onze studenten verlangen. 

Financial capability handbook 
In het kader van de professionaliseren van de organisatie is ook besloten het materiaal dat voor het 
financiële vaardigheidsprogramma gebruikt wordt opnieuw vorm te geven. Aan de inhoud is niets 
veranderd.  
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Financieel verslag 
 

Zakenrekening  
Uitgaven 
Administratie- en beheerskosten:        € 115,45 

Totaal uitgaven:                                       € 115,45 

Inkomsten 
Giften:                                                        € 100,00 

Aflossing lening:                                       € 600,00 

Totaal inkomsten:                                    € 700,00 

Saldo 
Per 01-01-2021  

- Bank Totaal Betalen en Lenen        € 672,74 
 

Per 31-12-2021 

- Bank Totaal Betalen en Lenen      € 1.257,29 
 

Zakelijk Sparen 
Vermogen 
Per 01-01-2021                                       € 58.710,18 

Per 31-12-2021                                       € 58.711,08   

Ontvangen rente                                              € 0,90 
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