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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van PURE! 2014. Terugkijkend op het afgelopen jaar heeft PURE! 

enkele grote veranderingen doorgemaakt. Het was een roerig jaar vol beweging.  

 

Het PURE! Dream Centre, het project dat aan het begin van de stichting stond, is medio 2014 

een aparte stichting geworden. En de meer commerciële activiteiten van de stichting zijn in 

het voorjaar ondergebracht in een sociale onderneming. Deze veranderingen in 

samenstelling qua activiteiten en het bestuur worden in het jaarverslag beschreven.  

 

Voor ons was het een jaar van afscheid nemen, maar juist ook een periode van vooruit 

kijken: wat heeft onze organisatie nodig voor een stabiele en duurzame toekomst? Door de 

splitsing van activiteiten hopen we voor donateurs, sponsors en vrijwilligers meer overzicht 

en inzicht te bieden. En inhoudelijk kunnen we de activiteiten nu nog beter onderling 

versterken.  

 

Tot slot, voor de leesbaarheid van ons jaarverslag schrijven wij in dit jaarverslag 'PURE!' of 

'stichting' daar waar we alle activiteiten van de organisatie bedoelen. Daar waar we 

inzoomen op één van de specifieke onderdelen van PURE! benoemen we dit met de 

aanduiding Foundation, Volunteer, Expedition of Fair. 

 

We hopen u met dit jaarverslag inzicht te bieden in het voorbije jaar. En kijken uit naar een 

hernieuwde samenwerking met u en vele anderen in 2015!  

 

Nicoline Westen 

Voorzitter PURE! Foundation 

Directeur PURE! Volunteer, Expedition & Fair 
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1. Wie is PURE! 

 

1.1. De geschiedenis 

In 2007 is Stichting PURE! for Kids opgericht door Nicoline Westen na een reis door Zuidoost-

Azië. De liefde voor Cambodja, de cultuur en de kinderen in het land waren het begin van 

deze stichting. In 2008 is de stichting begonnen met het aanbieden van vrijwilligerswerk 

naar Cambodja. Dit is de jaren er na uitgebreid met vrijwilligersactiviteiten naar Bali, 

Thailand en Sri Lanka. Ook werden jongerenreizen ontwikkeld naar Zuidoost-Azië.  

 

Aangezien deze activiteiten gedeeltelijk een commercieel karakter hadden, kwam dit op 

gespannen voet te staan met de ANBI status van de Stichting PURE! for kids. Het behouden 

van de ANBI status voor onze donateurs is van groot belang voor het blijvend ondersteunen 

van onze activiteiten bij onze partnerprojecten in Cambodja, Thailand, Bali en Sri Lanka. De 

commerciële activiteiten zijn daarom onder de namen ‘PURE! Volunteer’ en ‘PURE! 

Expedition’ sinds 1 april 2014 ondergebracht in een sociale onderneming: PURE! Travel. 

 

Stichting PURE! for kids heeft vervolgens een doorstart gemaakt onder een nieuwe naam: 

PURE! Foundation. Deze naam deed meer recht aan de doelgroep van onze inzet. We zetten 

ons niet enkel in voor kinderen, maar ook voor jongeren en moeders. De fair trade 

activiteiten, ook een klein gedeelte van de oorspronkelijke stichting, zijn onder gebracht 

onder het label ‘PURE! &Fair’. Hier worden momenteel geen activiteiten voor ontwikkeld. 
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1.2. Missie  

PURE! zet zich in om een blijvende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van en de 

kansen voor kinderen, jongeren en moeders in Azië.  

1.3. Doelstellingen 

PURE! ondersteunt de zelfredzaamheid van de doelgroep door in te zetten op een 

combinatie van financiële ondersteuning, kennisoverdracht en bewustwording, zowel in Azië 

als in Nederland. PURE! bestaat uit verschillende deelactiviteiten, die elkaar onderling 

versterken en aanvullen.  

 

 
 

 

PURE! Volunteer stimuleert kennisoverdracht door de inzet van vrijwilligers bij de projecten 

middels vrijwilligerswerk, stages en afstudeermogelijkheden. Een verantwoorde en 

duurzame inzet van onze vrijwilligers staat hierbij centraal. 

 

PURE! Foundation ondersteunt de projecten in Azië financieel als aanvulling op het goede 

werk van onze vrijwilligers. Dat doen we door middel van fondsenwerving en het betrokken 

maken en houden van vrijwilligers en hun omgeving. Daarnaast stimuleren we bewustzijn 

over verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk in Nederland en bij de projecten. 

 

PURE! &Fair draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren en moeders door middel van 

vakopleidingen, homebased programma’s en het exporteren van producten naar Nederland 

voor verkoop. Hiermee stimuleren wij eerlijke handel en zorgen wij voor betere 

leefomstandigheden. 

 

PURE! Expedition zet zich in om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk door 

het bieden van jongerenexpedities naar Azië. Een jongerenreis staat in het teken van het 

ontdekken van vrijwilligerswerk, cultuur en zelfontwikkeling. Hiermee hopen we hen te 

interesseren voor verantwoord vrijwilligerswerk of betrokkenheid bij onze projecten. 
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2. De organisatie 

2.1. Reorganisatie PURE! in 2014 

Zoals in paragraaf 1.1. 'De geschiedenis van PURE!' al is uiteengezet, zijn de activiteiten van 

PURE! Volunteer en PURE! Expedition per 1 april 2014 uit de activiteiten van de stichting 

gehaald. Deze activiteiten van de stichting hadden namelijk een commerciële waarde en 

brachten de ANBI status van de stichting in gevaar. De activiteiten PURE! Volunteer en 

PURE! Expedition zijn daarom ondergebracht in de sociale onderneming: PURE! Travel.  

 

Stichting PURE! for kids heeft vervolgens een doorstart gemaakt onder een nieuwe naam: 

PURE! Foundation. Deze naam deed meer recht aan de doelgroep van onze inzet. We zetten 

ons niet enkel in voor kinderen, maar ook voor jongeren en moeders. De fair trade 

activiteiten, ook een klein gedeelte van de oorspronkelijke stichting, zijn onder gebracht 

onder het label ‘PURE! &Fair’. Voor PURE! &Fair zijn in 2014 geen activiteiten ontplooid, 

omdat de beschikbare tijd en energie eerst gestoken zijn in het goed opzetten van PURE! 

Volunteer, PURE! Expedition en PURE! Foundation. 

 

Nicoline Westen is directeur van de drie labels (Volunteer, Expedition en Fair) en voorzitter 

van PURE! Foundation. 

2.2. PURE! Dream Centre 

Het PURE! Dream Centre (PDC) is opgericht in 2010 en was onderdeel van PURE! Het PDC 

heeft als missie het bereiken van een betere toekomst voor kinderen uit de Kandek 

gemeenschap in Cambodja. Met het PDC wordt ingezet om de leefomstandigheden en 

toekomst van de kinderen positief veranderen door ze een veilige haven, verzorging en 

onderwijs van een goede kwaliteit te bieden. Daarnaast worden de families van de kinderen 

ondersteund door middel van sociale en inkomen-generende projecten en activiteiten. 

 

Vanaf 1 juni 2014 is het PDC geen onderdeel meer van PURE!. We merkten dat een specifiek 

project als het PDC andere behoeftes heeft en een andere strategie nodig heeft voor groei 

dan PURE!, die ook andere projecten wil ondersteunen door middel van vrijwilligers en 

fondsenwerving.  

 

Het PDC staat inmiddels op eigen benen, in de vorm van de zelfstandige Nederlandse 

Stichting PURE! Dream Centre. Deze stichting is gevestigd te Maastricht (KVK 60764279). 

Joyce Mulleners, vanaf 2010 bestuurslid van PURE!, is de voorzitter van deze nieuwe 

stichting.  

 

In goede overeenstemming is afscheid van elkaar genomen. PURE! heeft een deel van haar 

vermogen geschonken aan deze nieuwe stichting. Daarnaast is het PDC één van de projecten 

waar PURE! Volunteer vrijwilligers voor werft.  Het PDC heeft hierin geen voorkeurspositie 

(meer). En ook voor wat betreft fondsenwerving kan het PDC, evenals de andere projecten, 

een beroep doen op PURE! Foundation.  

2.3. Personeel & huisvesting 

In 2014 was er 1 medewerker in dienst bij PURE!, Annemarie Spee. Zij was het directe en 

eerste contact met vrijwilligers en donateurs van de stichting. Voorzitter en directeur 

Nicoline Westen was ook een aantal uren per week beschikbaar voor werkzaamheden.  

 

Per mei 2014 had PURE! een kantoor in Amsterdam. Inmiddels is per februari 2015 het 

kantoor in Amsterdam gesloten en is PURE! gehuisvest in Groningen.   
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2.4. Bestuur PURE! Foundation 

In 2014 is het bestuur van de stichting grotendeels stabiel gebleven. Door het vertrek van de 

PURE! Dream Centre activiteiten hebben wij wel een vacature opengezet voor de functie van 

secretaris, zodat Joyce Mulleners zich volledig kon richten op haar nieuwe Stichting PURE! 

Dream Centre. Daarnaast is gezocht naar extra bestuursleden voor het versterken van het 

bestaande bestuur. 

 

Gesprekken voor deze functies hebben plaatsgevonden in september 2014. Hieruit zijn 

uiteindelijk drie nieuwe kandidaten aangetrokken. Deze bestuursleden zijn per 1 december 

2014 officieel het nieuwe bestuur van PURE! Foundation. Joyce Mulleners is per 1 december 

2014 afgetreden. 

 

Bestuur 

� Nicoline Westen – voorzitter 

� Goedhart Westen – penningmeester (a.i.) 

� Susan Braam – secretaris (fondsenwerving) 

� Wietske Schober – algemeen lid (fondsenwerving / ambassadeurs) 

� Pollien van Keulen – algemeen lid (verantwoord vrijwilligerswerk & beleid) 

 

De vacature voor penningmeester is nog niet succesvol ingevuld.  Hiervoor hebben wij nog 

steeds een lopende vacature in de regio Groningen. Goedhart Westen is voorlopig 

penningmeester a.i.. Daarnaast wordt de administratie bijgehouden door de voorzitter in 

samenwerking met een administratiekantoor.  
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3. Wat hebben we gedaan in 2014?  

 
Veel energie is gestoken in de reorganisatie van PURE!. De sociale onderneming PURE! 

Travel (met de onderdelen Expedition en Volunteer) is opgericht, nieuwe bestuursleden zijn 

geworven voor PURE! Foundation en de voorbereidingen voor het verhuizen van het 

kantoor van Amsterdam naar Groningen zijn getroffen.  

 

Daarnaast hebben we in 2014 natuurlijk ook onze partnerprojecten ondersteund, met 

middelen of met vrijwilligers. Hieronder vindt u een korte terugkoppeling. 

3.1. De bestemmingen 

 

 
 

Aan het begin van het jaar 2014 werkte PURE! in Cambodja, Thailand en in Indonesië, Bali. 

Per mei 2014 is een vierde bestemming toegevoegd: Sri Lanka.  

 

Cambodja behoort tot een van de armste landen ter wereld. Een land met een gruwelijke 

geschiedenis, een lage gemiddelde leeftijd en veel jongeren die zijn opgegroeid in moeilijke 

omstandigheden. Basisbehoeften als een veilig thuis, scholing en voldoende gezonde 

voeding zijn geen van allen vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend zijn wel de moed en de 

positieve houding van de bevolking richting de toekomst. Om deze bijzondere mensen te 

helpen een stapje verder in de goede richting te zetten, werkt PURE! samen met lokale 

gemeenschappen en partnerorganisaties aan de verbetering van de situatie van de kinderen. 

PURE! gelooft in de kracht van onderwijs en de inzet van vrijwilligers en zo maken we samen 

een verschil voor de kinderen in Cambodja. 

 

Bali behoort tot één van de vele eilanden van Indonesië. Bali wordt vaak getypeerd als een 

tropisch paradijselijk vakantieoord, maar wat mensen niet weten is dat een groot deel van 

de Balinese bevolking in armoede leeft. Ze kunnen niet voorzien in basisbehoeften als 
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onderdak, voeding en onderwijs. De overheid doet zijn best om scholing toegankelijk te 

maken voor alle kinderen, maar de kwaliteit ervan is over het algemeen beneden peil. Vaak 

geven leraren op verschillende scholen les, is er nauwelijks studiemateriaal aanwezig en 

komen de regeringsgelden niet op de juiste plek terecht. Onderwijs is vaak het eerste dat 

ouders zich niet meer kunnen veroorloven. En zonder scholing hebben de kinderen geen 

kans op een goede toekomst.  

 

Thailand is één van de meest populaire reis- en vakantiebestemmingen. De prachtige 

natuur, de vele culturele bezienswaardigheden, de heerlijke keuken en de gastvrije 

bevolking maken grote indruk op de bezoekers van het land. Een deel van de bevolking 

profiteert enorm van het toerisme, maar er is ook een groot deel van de Thaise bevolking 

die onder de armoedegrens leeft, met name op het platteland. Ook de tsunami in 2004 

heeft een grote impact gehad op het land. Veel mensen verloren hun huis en inkomsten. 

PURE! werkt met partners in het ongerept zuidwesten van Thailand.  

Sri Lanka, ook wel de parel van de Indische oceaan genoemd, is een veelzijdig eiland met 

een grote verscheidenheid aan prachtige natuur. Van bergen tot tropische stranden en van 

watervallen tot wilde olifanten, op Sri Lanka vind je het allemaal. Het rijke natuurschoon 

staat echter in schril contrast met de arme bevolking die vaak maar net aan kan rondkomen. 

Een groot deel van de eilandbewoners leeft onder de armoedegrens. PURE! helpt bij 

onderwijs projecten, dagopvang en special needs programma’s.  
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3.2. Partnerprojecten  

PURE! werkt met verschillende partnerprojecten op de bestemmingen. Door de inzet van 

vrijwilligers, kennisoverdracht en financiële steun helpen wij de projecten vooruit.  

 

Vrijwilligers 

PURE! Volunteer heeft in 2014 in totaal 69 vrijwilligers naar Azië uitgezonden:  

� Bali: 29 deelnemers 

� Cambodja: 32 deelnemers 

� Thailand: 1 deelnemer 

� Sri Lanka: 7 deelnemers 

Nicoline Westen is in april 2014 naar Sri Lanka gegaan voor onderzoek en in mei zijn we 

gestart met de promotie van deze nieuwe bestemming. In juli 2014 vertrok de eerste 

vrijwilliger naar Sri Lanka.  

 

Vanuit PURE! Expedition vertrok in mei 2014 de eerste schoolgroep, CSG Het Noordik 

uit Almelo, naar Cambodja voor een 12-daagse reis. Dit waren 10 deelnemers en 2 

leerkrachten. In januari 2014 is gestart met de promotie van de expeditie reizen voor 

individuele deelnemers. Voor deze reizen in de zomervakantie van 2014 werden in 6 

maanden promotie te weinig aanmeldingen gerealiseerd om deze door te kunnen laten 

gaan. De promotie werd daarom direct gericht op de zomerexpedities van 2015. 

 

 
 

Fondsenwerving & donaties 

In 2014 zijn er geen nieuwe projecten gesteund of gestart. De blijvende structurele 

ondersteuning van het PURE! Dream Centre in Cambodja stond nog hoog in het vaandel. En 

er zijn een aantal, bestaande projecten gesteund met een kleine bijdrage zoals: 

� Project Bali: het partner project SLC heeft een nieuwe speeltuin gekregen voor de 

allerjongsteren (3-5 jaar) binnen de dagopvang, en nieuwe lesmaterialen voor de 

jongeren. Daarnaast hebben vrijwilligers mooie sponsoracties gehouden voor 

diverse onderwijsmaterialen voor de school. 

� Project Cambodja: een van onze partnerprojecten heeft een grote donatie gehad. Er 

is een familiehuis gedoneerd, een kippenren, een speeltuin bij de school, 

onderwijsmaterialen zoals voetballen en een waterpomp. Alles donaties zijn in 

samenwerking met de expeditieschool Het Noordik uit Almelo gerealiseerd.  


