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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2016. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we
met het bestuur ons hoofdzakelijk gericht op de fondsenwervingsactiviteiten voor het Bakery School
Project in Sri Lanka. Dit was het jaarproject van onze stichting in 2016.

De commissie fondsenwerving hebben zich vol overgave ingezet om leuke activiteiten te organiseren
en te begeleiden om het een succesvol jaar te maken.

We hopen u met dit jaarverslag inzicht te bieden in het voorbije jaar. We kijken uit naar een goede
samenwerking met u en vele anderen in 2017!

Pollien van Keulen
Voorzitter PURE! Foundation
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OVER PURE!

In 2007 is PURE! opgericht door één van de bestuursleden van PURE! Foundation, Nicoline Westen, na
een reis door Zuidoost-Azië. Haar liefde voor Cambodja, de cultuur en de kinderen in het land waren
het begin van PURE!. Momenteel is PURE! actief in Indonesië (Bali en Sumatra), Cambodja, Nepal,
Thailand en Sri Lanka.

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.

Doelstellingen1

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 daarom uit verschillende deelactiviteiten, die elkaar onderling aanvullen en versterken.

PURE! Volunteer stimuleert kennisoverdracht door de inzet van vrijwilligers bij kleinschalige projecten
middels vrijwilligerswerk, stages en afstudeermogelijkheden. Een verantwoorde en duurzame inzet
van onze vrijwilligers staat hierbij centraal. PURE! Volunteer zorgt voor goede voorlichting, training en
begeleiding voor en tijdens de vrijwilligerswerkperiode in het buitenland. Voor meer informatie kunt
u kijken op www.purevolunteer.nl.

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.

1 De situatie zoals beschreven in dit jaarverslag was de situatie zoals in 2016. Vanaf 2017 zijn de onderdelen
PURE! Volunteer en PURE! Expedition ondergebracht in de Stichting Go PURE!
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PURE! Foundation is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur. Ook de financiële
administratie is onderling gescheiden van de andere activiteiten van PURE!. Dit om te voldoen aan de
voorwaarden van een ANBI instelling.

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. Dit onderdeel is in 2016
geheel gestopt en overgedragen naar een Nederlandse partner.

PURE! Expedition zet zich in om jongeren (15 t/m 18 jaar) 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. Voor meer informatie kunt u
kijken op www.pureexpedition.nl.

Samenwerking met PURE! Expedition en PURE! Volunteer
PURE! Foundation heeft geen personeelsleden en werkt enkel met vrijwilligers. PURE! Foundation
maakt gebruik van het kantoor aan de Leonard Springerlaan 19 te Groningen. Dit is het kantoor van
PURE! Volunteer en PURE! Expedition Als er beschikbaarheid is vanuit stagiaires van PURE! Volunteer
en Expedition, dan werkt het kantoor in Groningen samen met ons bestuur en de commissie
fondsenwerving. In 2016 was Marije Kemper werkzaam bij PURE! Volunteer en Expedition in de rol
van coördinator vrijwilligerswerk en reizen. Daarnaast had zij de ondersteuning van 5 stagiaires: Linde
de Wiljes, Janneke Heetkamp, Roos-Sanne de Roo, Linne van Donkelaar en Lisette Koch. In het
bijzonder Linde, Roos-Sanne, Linne en Lisette hebben veel werk verricht voor de Foundation door de
organisatie van 3 mooie evenementen.

Bestuur PURE! Foundation
Het bestuur van PURE! Foundation bestond in 2016 uit de volgende onbezoldigde bestuursleden:

 Pollien van Keulen– voorzitter
 Wietske Schober– penningmeester
 Nicoline Westen– secretaris

Commissie Marketing & Fondsenwerving PURE! Foundation
De commissie van PURE! Foundation bestond in 2016 uit de volgende vrijwilligers:

 Marien Bos
 Ryanne de Boer
 Sharona Maas

De commissie heeft ondersteuning gehad van de stagiaires en medewerkers van PURE! Volunteer en
Expedition: Marije, Roos-Sanne, Linde, Linne en Lisette.
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Ambassadeur jaarproject
Een bijzondere samenwerking in 2016 was die met Sarena Solari. Zij had de titel van ‘de beste
thuisbakker van Nederland’ gewonnen in 2016 met een nationaal televisieprogramma. Wij hebben
haar benaderd en Sarena werd ambassadeur voor het jaarproject ‘Bakery School’.

“Toen ik eind 2015, na het behalen van de titel ‘Beste thuisbakker van Nederland’, benaderd werd
door Wietske en Pollien met de vraag of ik een steentje bij kon dragen aan het Bakery School
Project zei ik direct ja! Hun aanstekelijke enthousiasme heeft daar ook zeker aan bijgedragen. Van
het een kwam het ander en uiteindelijk mocht ik mezelf (met trots!) ambassadeur van het Bakery
School Project noemen.

Ik vind het een geweldig project wat echt het verschil maakt en nieuwe kansen biedt aan jonge
meiden in Sri Lanka. Kansen die voor mij zo vanzelfsprekend zijn: mensen die je steunen, een
opleiding en een uitzicht op een mooie toekomst. Deze meiden verdienen dezelfde kansen en ik heb
mij dan ook graag ingezet om dit mogelijk te maken.” – Sarena Solari
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Wat hebben we gedaan in 2016?

Jaarproject 2015-2016: Bakery School Project – een terugblik
De Bakery School is een initiatief van onze partnerorganisatie Volunteer Sri Lanka (VSL). Sinds 2010
ondersteunt VSL een lokaal opvanghuis van de overheid voor misbruikte meisjes. De meisjes zijn in de
leeftijd van 12 t/m 18 jaar en zijn slachtoffer van huiselijk geweld, verkrachting, ongeplande
zwangerschap, etc. Verstoting door de eigen familie speelt een grote rol bij de plaatsing in het
opvanghuis. In 2011 ontstond bij VSL het initiatief om de meisjes die bijna 18 jaar zijn te ondersteunen
met een gerichte vakopleiding, een opleiding tot (banket)bakker. Wanneer de leeftijd van 18 jaar is
bereikt, moeten de meisjes de opvang namelijk verlaten en worden ze letterlijk aan hun lot over
gelaten. Door hen een vakopleiding te bieden, biedt het project deze meiden een grote kans op een
baan, inkomen en daarmee de mogelijkheid om op eigen benen te staan. De lokale partner verzorgde
deze opleiding in de keuken van de projectcoördinator.

We hadden als doel gesteld om voor dit project een bedrag van € 100.000 op te halen. Dit voor de
aankoop en inrichting van een professionele keuken voor de Bakery School. De voorwaarden die
worden gesteld voor een dergelijke grote investering bleken te ingewikkeld voor onze lokale partner.
Hierdoor was het aanschrijven van grote fondsen niet mogelijk. Halverwege het jaar hebben we
daarom onze doelstelling bijgesteld. In plaats van de aankoop van een nieuwe locatie hebben we ons
gericht op de aankoop van materialen die de meisjes van de Bakery School goed konden gebruiken
voor hun opleiding. Des te professioneler het materiaal, des te beter de meiden worden voorbereid
op hun toekomstige carrière in professionele keukens. Ook worden de taarten, pizza’s en broden
kwalitatief beter, waardoor het makkelijker verkocht kan worden aan hotels, restaurants en andere
geïnteresseerden.

De uiteindelijke opbrengst voor de Bakery School was € 10.190,73. Met deze opbrengst heeft de
projectcoördinator de volgende materialen gekocht:

 Twee professionele ovens (één speciaal voor taarten, één voor pizza’s en broden);
 Een professionele deegmixer;
 Een grote vriezer met werkblad;
 Een roestvrijstalen werktafel.

Een prachtige impuls voor het project met dank aan alle donateurs! De nieuwe lichting meiden van het
project gaat met de nieuwe materialen aan de slag vanaf februari 2017.
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Activiteiten 2016
Samen met de commissie fondsenwerving en marketing zijn verschillende activiteiten georganiseerd.
Hieronder een korte terugblik en evaluatie:

 We hebben bijdragen ontvangen van particuliere donateurs en van fondsen. Wij begeleidden
deze sponsors, gaven hen promotiemateriaal en/of hebben hen actief aangeschreven voor
een bijdrage. Met name van Stichting Fair en van Stichting Jong hebben we een grote donatie
ontvangen.

 We hebben leuke handgemaakte producten verkocht op een markt in Zuidlaren.
 1% Club: we hebben twee crowdfunding acties georganiseerd op het platform

www.onepercentclub.com. Van 23 supporters kregen we een bijdrage!

 In samenwerking met de ambassadeur van het project Sarena Solari organiseerden we een
taartenbakworkshop bij Bake my Day in Groningen. Tien enthousiaste bakkers maakten onder
haar leiding drie heerlijke taarten! Ook hebben we dezelfde workshop georganiseerd in
Amsterdam. Helaas is deze geannuleerd i.v.m. te weinig deelname.
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 En tot slot, we hebben in samenwerking met de stagiaires van PURE! Volunteer drie
benefietdiners voor het goede doel georganiseerd op 21 januari 2016, op 30 mei 2016 en op
11 december 2016. Het eerste etentje vond plaats in samenwerking met eetcafé Wadapartja
in Groningen. Het tweede diner werd georganiseerd samen met de koksopleiding van het
Noorderpoortcollege in Groningen. En het slotdiner vond plaats in restaurant Land van
Kokanje. In totaal kwamen circa 80 mensen met ons dineren voor het goede doel!

Overige financiële ondersteuning projecten in 2016
Mede mogelijk gemaakt door onze oud vrijwilligers zijn, naast het Bakery School project, ook projecten
ondersteund in Nepal, Thailand en Cambodja. Vrijwilligers hebben geld opgehaald voor hun project en
op deze manier een bijdrage geleverd. De bijdragen zijn via Foundation overgemaakt aan de projecten.
Het gaat om een totaalbedrag van € 2288,50.


