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1.  Inleiding 

 

Stichting COR is in Nederland opgericht in december 1999. In Duitsland was 

COR Stiftung eerder opgericht om o.a. een project in Venezuela te ondersteunen, het eerste 

project van de oprichters van de Stichting.  

 

Stichting COR heeft ten doel het verlenen van humanitaire en/of opvoedkundige steun aan 

minder bedeelde kinderen door middel van het ter beschikking stellen van financiële en 

andere middelen. 

Stichting COR richt zich grotendeels op kinderprojecten in ontwikkelingslanden, daarnaast 

steunt de stichting ook enkele Nederlandse projecten.  

 

 

2.  Werkwijze 

 

2.1. Bestuur 

 

Het bestuur bestaat uit: 

 

Jacqueline Stolmeijer-Arends : voorzitter 

Daniëlle Raalte          : penningmeester 

Nelly ’t Hart-van Gelder  : secretaris 

Debora Makkus    : bestuurslid 

  

 

2.2. Raad van Advies 

 

De Raad van Advies bestaat in 2019-2020 uit: 

 

Anke Moussault 

Stephanie Stal 

 

2.3. Comité van Aanbeveling 

 

Het Comité van Aanbeveling bestaat in 2019-2020 uit: 

 

Eveline Boer 

Marie-Claire Greve 

Anjelien Hemels 

Bettina Mueller 

Bernadette Linck 

Clementine Lokhorst 

Glenda Nühn 

Carolien Polet 

Maja Roozemond 

 

 



2.4. Supportstichtingen 

 

In 2008 zijn 4 support stichtingen opgericht. De bestuursleden van die Stichtingen en de 

KvK-nummers zijn als volgt: 

COR support I  : ‘t Hart-van Gelder, Karmann, Stolmeijer-Arends 

COR support II : ‘t Hart-van Gelder, Karmann, Stolmeijer-Arends 

COR support III : ‘t Hart-van Gelder,  Moussault, , Stolmeijer-Arends 

COR support IV : Karmann, Moussault 

 

 

 

Kamer van Koophandel:  

Stichting COR – Rotterdam KvK nr: 24299379 

 

COR support  I : 24430763 

COR support II : 24430778 

COR support III : 24430768 

COR support IV : 24430775 

 

Alle Stichtingen genieten de ANBI status 

 

 

3.  Missie 

 

3.1.  Stichting COR is een netwerk van vrijwilligers dat kinderen in nood helpt. De 

projecten worden met grote zorg uitgekozen en zijn gericht op het verbeteren van de toekomst 

van de kinderen zodat zij volledig kunnen integreren in de maatschappij. Dit doet Stichting 

COR voornamelijk door het financieren van maatregelen op educatief en medisch gebied. 

Alleen die projecten waar een COR-bestuurslid persoonlijk de supervisie heeft over de 

correcte besteding van het geld, worden ondersteund.  

 

Stichting COR onderscheidt zich doordat 100% van alle donaties en inkomsten van 

fondsenwervingsactiviteiten wordt besteed aan de projecten. 

De kosten die gemaakt worden voor drukwerk, verzending etc. nemen de bestuursleden op 

zich. 

 

3.2.  Young Hearts 

 

Tijdens het event in 2019 communiceerde het bestuur ‘COR Young Hearts’. Doel van COR-

Young Hearts is om jongeren (tot 35 jaar) te verbinden aan de projecten van 

Stichting COR én de mogelijkheid te bieden door middel van Stichting COR het verschil in 

iemands leven te kunnen maken. In 2020 zal COR Young Hearts starten met een buddy-

project in samenwerking met Tulip Garden India. In 2021 zal worden bekeken of het netwerk 

van COR Young Hearts kan worden gekoppeld aan andere projecten van Stichting COR.  
 

COR Young Hearts ambassadeurs: Kim Raijmans en Myrthe Rustemeijer 
 

 

 

 



3.3.  Covid-19: terug naar de meest urgente levensbehoeften 
 

De wereldwijde pandemie zorgt dat waar de focus van werkzaamheden van Stichting COR 

lag op het bevorderen van educatie en gezondheidszorg, het in tijden van crisis gaat om het ter 

beschikking stellen van urgente benodigde voedingsmiddelen en hygiëne-artikelen. 

Vanuit dit idee beoordeelt het bestuur van Stichting COR nieuwe aanvragen en nieuwe 

projecten.  

 

3.4. Investeren in bestaande projecten, open voor nieuwe projecten  

 

Het bestuur van Stichting COR investeert in bestaande projecten en de relaties met 

projectleiders; weten wat er speelt en welke behoeften er zijn leidt tot een betere afstemming 

bij aanvragen. Stichting COR staat tevens open voor nieuwe projecten waar op een 

kleinschalige wijze kan worden bijgedragen aan verbetering van de positie van de armste en 

kwetsbaarste kinderen. 

 

 

 

 

4.  Fondsenwerving  

 

4.1. Activiteiten 

 

In 2019 heeft Stichting COR een event georganiseerd ter gelegenheid van het  

20-jarig jubileum van de stichting. Dit event vond plaats in Museum de Lakenhal en 

Marktsteeg 10 te Leiden. 

 

Stichting COR wil zich gaan richten op kleinschalige evenementen, zoals bij scholen en 

lokale gebeurtenissen. Van groot belang is om het netwerk van donateurs en hartsvrienden uit 

te breiden. 

 

 

 

4.2. Stichting Wilde Ganzen 

 

Het doel van Stichting Wilde Ganzen is het werven van fondsen voor projecten ter 

verbetering van de situatie en positie van kansarmen in de samenleving. Zij steunt alleen 

projecten waarvoor scholen, stichtingen of particulieren in Nederland fondsen werven, de 

zogenaamde Particuliere Initiatieven. Zo’n Particulier Initiatief werkt samen met een 

projectpartner, een lokale organisatie in het ontwikkelingsland zelf, die erop toeziet dat het 

project ter plaatse goed wordt uitgevoerd.  

 

Vanaf de oprichting van Stichting COR heeft Wilde Ganzen haar actieprogramma’s toegepast 

op de meeste door Stichting COR ondersteunde projecten. Dit houdt in dat de door Stichting 

COR geworven giften aan projecten, die goedgekeurd worden door Wilde Ganzen, worden 

vermeerderd met een premie van 50 %.  

 

 

 

 



4.3. Nieuwsbrief 

 

Middels de nieuwsbrief, die jaarlijks verstuurd wordt, houdt Stichting COR haar 

hartsvrienden, donateurs en belangstellenden op de hoogte van de activiteiten en de voortgang 

van projecten.  

De inkomsten in de vorm van donaties en opbrengsten voortvloeiende uit de nieuwsbrief 

worden zonder overheidssteun verkregen van instellingen en particulieren. De donaties 

hebben veelal het karakter van bijdragen in de door de stichting geïnitieerde projecten. 

 

4.4.  Donateurs 

 

Naast de reguliere fondsenwervende activiteiten is het ook mogelijk om  

Stichting COR te steunen middels een jaarlijkse donatie. 

Men kan vriend worden voor € 25,00, € 50,00 of een ander bedrag naar voorkeur per jaar.  

Ook is een eenmalige donatie mogelijk. 

 

4.5     Hartsvrienden van Stichting COR 

 

Vanwege de ANBI status van Stichting COR kan er extra fiscaal voordeel worden genoten 

door middel van periodieke schenking. Stichting COR is vrijgesteld van schenk- en 

erfbelasting, waardoor giften volledig ten goede komen aan de projecten. Deze periodieke 

schenking is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, ongeacht de omvang. Hieraan is 

wel een voorwaarde verbonden: de schenking moet worden vastgelegd in een 

schenkingsovereenkomst, voor een vast bedrag, over een periode van minimaal 5 jaar.  

 

 

 

5. Projecten 

 

In 2019 heeft Stichting COR vanuit haar vermogen de volgende projecten financieel 

gesteund. 

 

 

5.1.  Future Hope, Calcutta, India 

 

Future Hope is opgericht in 1988 en geeft onderdak, onderwijs en medische zorg aan 

straatjongeren. Deze organisatie beschikt inmiddels over 7 huizen waar meer dan 160 

kinderen wonen en kunnen genieten van een veilige en liefdevolle omgeving. 

Stichting COR heeft de afgelopen jaren regelmatig bijgedragen aan o.a. de bouw van de 

huizen. 

Stichting COR heeft tevens bijgedragen aan de bouw van een muur rondom het stuk land 

waar sportvelden, een nieuwe school en kindertehuizen worden gebouwd. Deze muur dient 

als bescherming voor de veiligheid van de kinderen.  

 

In 2019 heeft Stichting COR een bijdrage geleverd aan het plaatsen van een 

brandinstallatie in de school van Future Hope; hierdoor hoefden de kinderen niet meer naar 

een externe school en levert dit een kostenbesparing op. 

 

 

 



5.2.   Bangladesh 

 

In 2019 heeft Stichting COR een donatie gedaan aan twee scholen in Bangladesh waardoor 60 

kinderen een jaar onderwijs kunnen volgen. 

Friendship, de organisatie die de projecten hier begeleidt, stelt zich ten doel om 

"De kinderen van de kusten en kustgebieden van Bangladesh in staat te stellen zich te 

ontwikkelen door middel van kwaliteitsonderwijs, karaktervorming en bewustwording van 

hun rechten en plichten."  

 

 

5.3. Casa Aldec Quito te Ecuador 

 

In dit centrum worden 250 kinderen tussen de 5 en 17 jaar opgevangen uit kansarme gezinnen 

woonachtig in de stad Quito. M.b.v. vrijwilligers wordt hen de mogelijkheid geboden op een 

betere toekomst. Allereerst wordt er gezorgd voor goede en gezonde maaltijden samengesteld 

door deskundigen en voor medische zorg. Verder is er binnen het centrum naschoolse opvang 

om de kinderen te motiveren hun schoolopleiding te voltooien en niet terug te vallen in hun 

‘straatleven’.  

Met een bijdrage in 2019 heeft Stichting COR in samenwerking met Wilde Ganzen een 

overkapping van het sportveld als bescherming tegen zon/weersinvloeden gefinancierd zodat 

de kinderen dit veld het gehele jaar kunnen gebruiken ter bevordering van hun ontwikkeling 

op het gebied van o.a. sporten, diverse onderwijsactiviteiten en het samenspelen.  

 

5.4.  Ikamva Labantu, Kaapstad, Zuid-Afrika 

 

Kwakhanya betekent ‘into the light’. Het is een ‘pre-school centre’ waar leerkrachten en 

directeuren worden getraind en waar zij hun vaardigheden in praktijk kunnen brengen. 

Stichting COR heeft de afgelopen jaren verschillende donaties gedaan om de bouw hiervan te 

verwezenlijken.  

 

Het tweede project van Ikamva Labantu is  een ‘community-based intervention to improve 

child health’. Het doel van het project is om de kinderen thuis en op school een betere 

verzorging te geven en de toegang te vergroten tot de bestaande medische middelen en 

activiteiten die de gemeenschap heeft. Het project komt hiermee tegemoet aan de grote 

noodzaak die leeft in de gemeenschap om kinderen te beschermen tegen de grote 

overlijdensricio’s waar zij aan worden blootgesteld ten gevolge van ziektes die grotendeels te 

voorkomen zijn. Bij dit project zullen ouders, grootouders, pleegouders en leerkrachten 

worden betrokken. Ook hieraan heeft Stichting COR de afgelopen jaren financiële steun 

gegeven. 

 

In 2019 heeft Stichting COR samen met Wilde Ganzen bijgedragen aan het programma 

‘Afternoons Angels’. Kinderen worden na school in een veilige omgeving opgevangen door 

de ‘mama’s’; zij krijgen hier voeding, bijscholing en de mogelijkheid om met elkaar te spelen. 

In 2019 was de voorzitter van Stichting COR in Kaapstad en samen met 34 studiegenoten van 

Nyenrode Business Universiteit EMBA16 hebben zij 60 paar kinderschoentjes en drie 

babybedjes voor de Afternoon Angels van Ikamva kunnen bekostigen.  

 

 

 

 



5.5.  Mushumba Waterproject Uganda 

 

In het Rubirizi district wonen ca. 170.300 mensen.  

Rubirizi district beschikt over veel waterbronnen, ze hebben 32 ‘kratermeren. 

De meeste van de kratermeren zijn echter niet goed bereikbaar waardoor er een groot gevaar 

is dat mensen verdrinken tijdens het vullen van de watertanks.  

Het gebeurt dan ook helaas regelmatig dat kinderen hierbij verdrinken. 

Tevens is het water vervuild waardoor de mensen in de community ongezuiverd water 

gebruiken met alle gevolgen van dien. 

Met behulp van de Japanse ambassade en de Ugandese overheid is er twee jaar 

geleden een pomp geïnstalleerd met een vijftal verbindingen naar de verschillende 

communities. De pomp heeft nog een capaciteit over voor een tweetal andere verbindingen.  

 

Stichting COR heeft in 2015 en 2017 donaties gedaan waardoor nu voor twee communities, 

Kyeeya en Karagara, de verbindingen zijn gelegd en zij voorzien zijn van waterpompen en 

gezuiverd water krijgen. Kinderen lopen niet meer het gevaar, tijdens het vullen van de 

waterzakken, te verdrinken. Ze komen niet vermoeid op school aan, waardoor hun 

schoolprestaties beter zullen worden. 

Wilde Ganzen heeft in 2017 de Kyeeya community bezocht en was onder de indruk van de 

wijze waarop het waterproject door de mensen wordt gedragen en onderhouden. Tevens 

zagen zij de absolute noodzaak in van een waterpomp in dit district. 

 

In 2019 heeft Stichting COR drie nieuwe projecten toegevoegd aan de projectenportefeuille 

van Stichting COR: 

 

5.6. Tulip Garden, India 

 

Tulip Garden is een opvanghuis in de omgeving van Bijayawada, een stad in de Indiase 

deelstaat Andhra Pradesh aan de oostkust van India. 

Hier worden weeskinderen en kinderen uit de allerarmste gezinnen opgevangen; zij krijgen 

onderdak, voeding, gezondheidszorg, scholing, structuur en een liefdevol gezinsleven en 

daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst. Het belangrijkste doel daarbij is de 

kinderen in staat te stellen op hun eigen benen te staan.  

Stichting Derde Wereldhulp is de organisatie die zich inzet voor deze kinderen. 

 

Stichting COR heeft in 2019 bijgedragen aan de renovatie wateropslag, een trap,  

deuren tbv afsluiting van de technische ruimte, zonnepanelen, transformator, een omheining, 

eettafels, stoelen, kantoormeubilair, boekenplanken en nieuwe pyama’s. 

 

5.7. Hearts Vision, Uganda 

 

Hearts Vision is een organisatie die zich inzet voor de opvang van straatkinderen in Uganda.  

Zij helpen kwetsbare kinderen met voeding, medische zorg, kleding, onderdak en  

onderwijs. Het doel is dat de kinderen na deze zorg weer kunnen worden opgenomen 

in een familie. 

 

Stichting COR heeft in 2019 bijgedragen aan behuizing, watertank en een kippenren zodat de 

organisatie in eigen behoeften kan voorzien om hun zorg voor de kinderen te kunnen te 

realiseren. 

 



5.8. Because we Carry 

Because we Carry is een organisatie die zich inzet voor mensen die op de vlucht zijn op het 

eiland Lesbos. 

Zij zorgen o.a. voor eten, tenten, droge kleren, babydragers en  kraampakketten. 

Om de hulp zo relevant en efficiënt mogelijk te laten zijn, wordt er ter plekke bepaald waar 

het meest behoefte aan is.  

 

In 2019 heeft Stichting COR een bijdrage geleverd voor een maand babyvoeding aan 40 

kinderen. 

 

6.  ANBI-status 

 

Stichting COR en de supportstichtingen hebben een ANBI-verklaring van de Belastingdienst 

waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Een als ANBI aangemerkte organisatie hoeft 

geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij 

ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het 

algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Indien een donateur een gift 

doet aan een stichting die de ANBI-status heeft kan deze gift binnen de daarvoor geldende 

regels van inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 


