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Inleiding 

Op 13 mei 2004 is bij notariële akte van Notaris Ubachs te Waddinxveen opgericht de 

Stichting Elishua. Doelstelling van deze stichting is om financiële hulp te geven aan 

mensen en organisaties in de derde wereld. De stichting richt zich daarbij met name 

op organisaties die zich bezig houden met opleiding, huisvesting en medische hulp.  

De stichting is statutair gevestigd in Capelle aan den IJssel. 

De stichting heeft een ANBI verklaring, waardoor giften aan deze stichting gedaan 

aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. 

 

Terugblik 

In het jaar 2021 is totaal € 1.742 (vorig jaar 4.038) ontvangen aan rente en dividend 

alsmede € 15.150 (22.352) aan giften. Daarnaast is aan koerswinst op de effecten en 

valuta € 20.353 (-3.077) gerealiseerd. De totale lasten bedroegen € 608 (1.461). Aan de 

doelstelling is € x (47.775) besteed.  

 

Activiteiten  

Naast een aantal kleinere projecten zijn er in 2021 ook een aantal grotere projecten 

gesteund. In Pakistan is 15.000 Euro bijgedragen aan de aankoop van grond voor een 

nieuw gebouw. In 2020 was al 10.000 hiervoor gereserveerd wat het totaal op 25.000 

brengt, gedeeltelijk te betalen in 2022.  

 

Vooruitzichten 

Voor het jaar 2022 zal naar verwachting een bedrag van rond de € 30.000 worden 

besteed aan de doelstelling. Voor nieuwe projecten wordt voorkeur gegeven aan 

projecten voor vrouwen en projecten met een christelijke identiteit. 

 

Capelle aan den IJssel, 30 juni 2022. 

Het bestuur, 

 

Koen Vliegenthart (voorzitter) 

 

Anja van Dorp - Eisses (penningmeester, secretaris) 

 

Sanne Spronk  



RESULTATENREKENING VAN DE STICHTING ELISHUA OVER 2021 
(bedragen x € 1) 

  
INKOMSTEN   2021 2020 

     

Overige giften   15.150 7.352 

Giften van andere organisaties   0 15.000 

Ontvangen rente en dividend   1.742 4.038 

Koers- en valutaresultaat   20.353 -3.077 

     

Totaal inkomsten   37.245 23.312 

     

UITGAVEN     

     

Diverse kosten   608   

Besteed aan doelstelling  28.251   

Totaal uitgaven   28.860 59.236 

     

     

Overschot/tekort   8.386 -35.924 

 

Van het resultaat wordt 

toegevoegd aan de 

bestemmingsreserves: 

 

 

 
 

 
 

Project niuewbouw Pakistan   2.500  

Studie Neema, Tanzania   1.540  

India Care for a Change   260  

Vrouwenproject Rwanda   5.000  

 

Afname algemene reserve 

 
 -914  

 

 

 

 



Specificatie besteed aan doelstelling: 

 

      2021  

Stichting land Doel    

         

Opleiding Kenya Opleiding studenten 5.000  

Precious Tanzania Opleiding student 8.000  

Lightness Tanzania Opleiding student 540  

Full Gospel Assembly Pakistan Nieuwbouw Chillas 12.500  

Tamar Korat Thailand Hulp ex-prostituees 1.500  

Haydom hospital Tanzania Ziekenhuis 362  

 Dom. Republiek Waterproject 350  

        

Totaal     28.251  

 

 
           

 

  



BALANS VAN DE STICHTING ELISHUA 

 
ACTIVA 31/12/2021 31/12/2020 

   

Uitstaande lening Ibex 17.575 16.420 

Uitstaande lening overig 200.000 0 

Effecten 60.232 67.504 

Liquide middelen 382.455 567.953 

   

Totaal activa 660.262 651.877 

   

   

PASSIVA   

   

Vrij besteedbaar vermogen 632.128 633.042 

Bestemmingsreserve Precious Tanzania 284 285 

Bestemmingsreserve Care for a Change 260 0 

Bestemmingsreserve Neema Tanzania 1.590 50 

Bestemmingsreserve Pakistan nieuwbouw Chillas 12.500 10.000 

Bestemmingsreserve Pakistan Jongerenproject 3.500 3.500 

Bestemmingsreserve project Rwanda 5.000 0 

Bestemmingsreserve Miqlat India 5.000 5.000 

   

Totaal passiva 660.262 651.877 

 

Toelichting op de balans per 31/12/2021 
Uitstaande lening: 

Dit betreft een lening van US$ 20.000 aan het “Ibex Investment Capital Fund”, 

gezeteld in Cyprus. Deze organisatie helpt bedrijven, met name in het Midden 

Oosten welke vanuit een ideologische opzet gedreven worden. Er wordt hierop geen 

rente verwacht aangezien deze organisatie alle middelen zo veel mogelijk inzet om 

meer bedrijven te kunnen helpen. Door een stijging van de koers van de US$ is de 

balanswaarde gedaald van € 16.420 naar € 17.575. 

 

Effecten: 
aandeel aantal Aank.koers Koers 1/1 Verk. Koers 

na 1/1/2022 

Koers 31/12 

Shell 1236 20,41 14,61 16,77  

Shell 611 16,91   19,31 

NN 300 33,20 35.53 34,35  

Unilever 312 48,50 49,57 49,26  

ING 3000 11,62 7,64  12,24 

Obam 91,0498 109,83   128,59 



 

Liquide middelen: 

Dit bedrag staat voor € 293.215 op spaarrekeningen bij de ING Bank. Om te 

voorkomen dat rente moet worden betaald op de spaarrekeningen is voor een bedrag 

van 200.000 uitgeleend om te kunnen plaatsen op andere rekeningen. De heffing van 

rente op spaarrekeningen gaat weer vervallen na oktober 2022 dus dan zal deze 

lening ook weer worden teruggestort naar de stichting.  

 

 

Eigen vermogen: 

Stand 1/1/2021 € 633.042 

Tekort 2021 914 

Stand 31/12/2021 632.128 

 

Nog te betalen donaties 

Miqlat: dit is een toezegging voor de aankoop van een generator. 

Pakistan: dit is een toezegging van 12.500 Euro voor nieuwbouw 

kerk/onderwijscentrum in Chillas. 

 
 

 

 

 

 

  



BIJLAGE bij de jaarrekening 2021 van de stichting Elishua 

 

BELEIDSPLAN 2022 – 2024 

 

De stichting Elishua heeft als hoofdactiviteit het financieel helpen van personen of 

organisaties in derde wereld landen die zich bezighouden met structurele 

hulpverlening. Met name kleinere stichtingen worden geholpen die hebben bewezen 

op een goede manier met de gelden om te gaan, wat bijna altijd te danken is aan een 

groot enthousiasme en gedrevenheid. 

Naast het financieel helpen van andere organisaties zijn er enkele projecten die meer 

aandacht krijgen en waarvoor Elishua een van de hoofdsponsors is.  

Buiten het ondersteunen van projecten kan ook worden bijgedragen in de kosten 

welke gepaard gaan met het uitzenden van medisch-gerelateerd personeel naar 

ontwikkelingslanden. 

Voor nieuwe projecten wordt de focus gelegd op projecten voor vrouwen, waarbij 

gedacht wordt aan projecten tegen vrouwenbesnijdenis en meisjeshandel. 

De benodigde gelden worden verkregen middels schenkingen en de opbrengsten uit 

rente en dividend. Omdat veel organisaties die gesponsord worden belang hebben 

bij een continue giftenstroom is besloten om voorlopig een groot deel van het 

vermogen in stand te houden zodat veel gebruik gemaakt kan worden van de 

ontvangen rente. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om zodra een van de “eigen” 

projecten dit verlangt een groter bedrag te kunnen doneren. 

 

Het vermogen wordt beheerd in samenwerking met ING Private Banking te 

Rotterdam.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


