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BESTUURSVERSLAG 2021

VOORWOORD

2021 was een jaar van helemaal tot het gaatje gaan en alles doen wat in onze macht ligt om het grootste verschil 

te maken. En vanuit die kern een heldere nieuwe weg inslaan: om vanuit onze kracht vrouwen te steunen om hun 

eigen kracht te hervinden.

Een vol jaar leven de mensen op de vlucht nu in het nieuwe tentenkamp, RIC Mavrovouni- na het 

afbranden van het oude Moria in september 2020 en de eerste reddeloze en radeloze weken slapen op 

straat. Er zijn plannen voor een nog nieuw te bouwen, permanent kamp, en dus is RIC is weliswaar op 

papier tijdelijk, maar in het dagelijks leven van deze community een harde, continue realiteit. Omdat 

we altijd op zoek blijven naar de lichtpuntjes, het mooie, de positiviteit, de glimlach, is het goed om 

eerst te noemen dat de omstandigheden hier echt zijn verbeterd.

Toen de mensen net hun intrek namen, leefden ze met ruim 13.000 in het kamp. In meer dan 900 

tenten van UNHCR en het Rode Kruis die op geen enkele manier bestand waren tegen regen, kou of 

hitte. Twee gezinnen per tent, elk op een vierkante meter of acht. Er waren bijna geen douches, laat 

staan warme. Er waren veel te weinig WC’s. Als het regende liepen hele zones onder water en stond 

men- vaders, zoontjes van een jaar of zeven, hulporganisaties, wij- in allerijl geultjes te graven. 

Kortom: een enorme, troosteloze, ellendige vlakte.

Dit jaar zien we langzaamaan verbetering. Meer en betere sanitaire faciliteiten, betere afwatering 

waardoor het kamp minder overstroomt, meer ruimte voor de gezinnen, minder tenten en meer 

ISOboxen- de ‘containerhuisjes’ die we zo goed kennen uit Kara Tepe, het kamp voor de meest 

kwetsbaren dat dit jaar helaas de deuren moest sluiten. 
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Maar deze lichtpuntjes komen voort uit een structurele duistere onderstroom: het kamp is 

tegelijkertijd nog steeds zo rauw, guur, en onmenselijk. Want er is meer ruimte in het kamp omdat er 

veel minder mensen zijn.  Op 1 januari woonden er 7500 mensen in het kamp- op 31 december nog 

maar 1900 mensen. En er zijn minder mensen omdat het minder mensen lukt om de oversteek uit 

Turkije te wagen of de overkant te bereiken. En als ze die overkant wel bereikt hebben, het minder 

mensen lukt de gang naar het RIC te maken om geregistreerd en opgevangen te worden- en niet 

zonder hun al schamele bezittingen op een vlot te worden teruggeduwd naar de Turkse kust. Er zijn 

ook minder bewoners in het kamp omdat mensen sneller worden doorgestuurd naar het vasteland: 

8196 mensen vertrokken dit jaar van het eiland. Naar het vasteland, waar ze zich zonder enige kennis 

van het Grieks of de Griekse maatschappij of sociale hulpvoorzieningen zelf zullen moeten redden en 

voor velen de straat de enige optie is. 

Er zijn meer en betere voorzieningen omdat de opvang steeds bureaucratischer wordt ingericht. 

Waardoor er weinig ruimte is voor de bewoners om hun eigenheid te uiten in het kamp. Al is het maar 

een eigen invulling geven aan de ruimte binnen of buiten je tent of ISObox, of je eigen invulling en 

smaak geven aan je maaltijd. Er is zo weinig schoonheid of inspiratie. Er is geen plek om even op adem 

te komen. Elk mens heeft ruimte nodig om zichzelf te zijn, zichzelf te uiten, al is het maar klein, al is het 

maar even.

In al deze duisternis dachten wij door dichtbij de community te blijven ons klein, groots in te kunnen 

zetten. En dat lukte... Slaapzakken, kinderwagens, jassen en vloerbedekking.... vrachtwagens vol 

groenten, bananen en toen we echt geen raad meer wisten deelden we zelfs emmers en zwabbers uit. 

Maar het water kwam ons allen zo hoog te staan. De onderdrukking van angst en verdriet was op deze 

paar hectare benauwend voelbaar. Men verloor haar kleur, hoop en stip aan de horizon in kamp RIC. 

En al bleven we gekleurd door al het witte zeil van de tenten heen dansen, beuken en bikkelen. Dit jaar 

viel ons allen zwaar.

Het was tijd om onze vleugels uit te slaan, een eigen plek te creëren waar we onze kracht het 

allerbeste kunnen inzetten. Nu is het ook Athene waar zoveel mensen stranden, zoveel vrouwen met 

kinderen het in hun uppie moeten zien te rooien. Hen willen wij ondersteunen bij het opbouwen van 

een nieuw leven. Gelijkwaardig, duurzaam, voor de lange termijn. SPIRIT! noemden we het 

programma, dat we na grondig veldonderzoek opstartten.
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Want weg uit de hulp in het staartje, het is de enige manier om Because We Carry te kunnen blijven, 

en niet onze ziel te verliezen. We zijn en blijven transparant en betrouwbare partners voor de Griekse 

overheid en andere organisaties, dat altijd. Vrouwen die onze steun nodig hebben, kunnen ons 

makkelijk vinden, makkelijk naar ons toe komen, dat ook altijd. Maar we kunnen niet meer op deze 

manier onderdeel zijn van het systeem. Na lang beraad, denken, voelen, praten, ook natuurlijk samen 

met onze Raad van Toezicht, besluiten we daarom om het kamp te verlaten en ons eigen landje te 

creëren. Een groene oase buiten al dat wit, een veilige plek waar alle vrouwen van RIC kunnen 

uitademen en op krachten komen.

Want ook deze heldere keuze is gemaakt: Because We Carry is er vooral voor vrouwen. Wij zullen 

altijd rekening houden met de gezinsdynamiek en met de hele community, maar onze focus is: 

vrouwen.

Het voelt spannend en het voelt goed. Weer vanuit onze eigen kracht de kracht van de vrouwen 

voelen en voeden. Op eigen benen & rechtop gaan staan, kin omhoog en borst vooruit. Vanuit liefde, 

hoop en veerkracht. Daar gaan we. Hoppa er weer tegenaan.

Liefs,

Steffi de Pous

CEO en Founder Because We Carry
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VISIE

She knows pain and fear 

She is not weak

She is one of the strongest of our time

She will always rise

She lives in all of us

And we will always have her back

MISSIE
Vrouwen ondersteunen zodat ze zelf hun kracht hervinden, dat is waar Because We Carry voor staat.  

Want als je vrouwen support om het vuur in zichzelf weer aan te steken, steun je gezinnen, en bouw je 

aan de hele gemeenschap. En als vrouwen hun energie, hun talent en hun creativiteit weer aanboren, 

hervinden ze hun eigen stem en hun eigen waarden om te gaan staan. She will rise.

Moeders zetten zichzelf instinctief op de laatste plaats. Daarom zet Because We Carry moeders op de 

op de eerste plek. Moeders hebben totale focus op hun kinderen zij zijn de reden dat ze op zoek gingen 

naar een betere toekomst. Maar hoe moeilijk ook, je kunt pas goed voor je kinderen zorgen als je goed 

voor jezelf zorgt.

Wij geloven in de kracht van een sisterhood. Liefdevolle ondersteuning, kennis en praktische hulp 

geven vrouwen weer het gevoel erbij te horen. Er te mogen zijn en van wezenlijk belang te zijn. 

De verbinding tussen vrouwen is tegelijk de basis en het ultieme doel dat wij nastreven. Een veilige 

plek, een schouder, een luisterend oor- wij doen onze uiterste best er gewoon voor de gevluchte 

moeders te zijn. Gewoon met ze te zijn.
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ZO WERKEN WIJ
Because We Carry is voor, en niet tegen. 

We zijn voor veilig voelen, gelijkwaardigheid, liefde, hoop, plezier, gezelligheid, geven, delen, alles voor 

iedereen en samenzijn. Voor vertrouwen in elkaar, voor zorgen voor elkaar. Voor kleur, voor kracht, 

voor de liefde. Wij hebben besloten om alleen nog maar voor te zijn. Om op te staan voor deze waarde 

en daar al onze energie aan te geven. Hiervoor te strijden, vredig, dapper en vastberaden.

Want door tegen te zijn verliezen we energie. Energie die we niet kunnen steken in voor zijn. We 

ontkennen niet: we erkennen. En gaan full focus door met alle energie voor de waarden waar wij voor 

staan.

Probeer het eens. Vol voor te zijn, waar jij voor staat. En zodra je tegen voelt opborrelen, gebruik je die 

kracht om juist nog harder vóór te gaan. Het voelt positief, het voelt helder. Tis niet altijd makkelijk, 

maar door onmacht om te zetten in daadkracht… Voel je je krachtig. En geef je die kracht door.

Wij werken in een crisis die zich niet in beleidsplannen of budgettering laat vangen. We bewegen mee 

waar de nood het hoogste is, springen geregeld in, daar waar de gaten vallen. Wij bepalen ons beleid 

dan ook niet op basis van een begroting. We handelen needbased en intuïtief.

Voor de Griekse autoriteiten is het belangrijk dat wij een Griekse branche starten. BCW Hellas zag om 

die reden dit jaar het licht, met ook een Griekse vertegenwoordiger op het eiland. De formele 

oprichting van deze branche biedt ons een juridisch kader dat nodig is om in Griekenland ons werk te 

doen. 
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Ons team was dit jaar rijker dan ooit, zulke fijne vrouwen gaven voor een korte of lange tijd hun alles 

voor de vrouwen op de vlucht. 

Op het eiland buffelden Lisette, Pleun, Inger, Rosa, Wietske, Jet, Eva, Masha en Hilde. In Athene zetten 

Lisette, Sophie, Fatima en Gaelle SPIRIT! op. In Nederland maakten Do, Kaatje, Babette, Minou, Helmi, 

Lieke, Corinne en Steffi de verbinding.

We maken allen dankbaar gebruik van het inzicht en de wijsheid van onze Raad van Toezicht. Karen 

van Holst Pellekaan maakt sinds dit jaar naast Dagmare van Willigenburg en Eva Bartels deel uit van 

deze Raad.

GROENTEN
Meteen aan het begin van het jaar zijn de voorzieningen in het kamp zo basaal dat ons  om groenten 

wordt gevraagd. In gesprekken die we voeren met de bewoners- dit keer een intensieve, diepgaande 

vragenronde met 350 mensen- is dit echt de grootste wens. Groenten. Het zegt alles over de 

omstandigheden in het RIC.

De bewoners krijgen elke dag een warme maaltijd, maar dit eten heeft zo weinig smaak, er wordt zo 

weinig rekening gehouden met culturen, wat de mensen lekker vinden. En omdat je als mens op de 

vlucht al zoveel autonomie kwijt bent, is het des te belangrijker- echt een essentiële basisbehoefte- om 

voor jezelf en je gezin te kunnen koken.  Je kinderen eten eten kunnen geven dat ze lekker vinden.

Mensen die hun asiel hebben gekregen bleven nog steeds in het kamp, er ging op dit moment bijna 

niemand door naar Athene. Maar als je procedure klaar is, betekent dat ook dat je cashcard wordt 

stopgezet. Een bitter feit. Die cashcard was niet veel, maar je kon er wel wat basis-spulletjes mee 

kopen. Wat boodschappen van halen.

We besloten om iedereen in het kamp elke woensdag van groente te voorzien, voor een euro per 

persoon. Minimaal twee maanden wilden we het volhouden, maar het bleek meteen zo’n belangrijke 

aanvulling dat we de rest van het jaar zijn doorgegaan. We startten met een tomaat, een aardappel en 

een ui. Alle combinaties groenten zijn voorbij gekomen, en ook rijst en olie, kruiden… wat een verschil 

dit kleine beetje maakt, het is prachtig en om te janken tegelijk. Elke week, alle inwoners, een euro per 

inwoner: 65.500 zakken groenten hebben we uitgedeeld.

- 8 -



ICARRY
De groep die we natuurlijk het allerliefste met vitamines ondersteunen zijn de zwangere vrouwen en 

kersverse moeders. In deze uber kwetsbare periode waarin je lichaam alles op alles zet om een kleintje 

te laten groeien of te voeden- en dat wonend in een tent, met aan alles gebrek- is een voedzame, 

gezonde maaltijd van het grootste belang. En dus krijgen vanaf maart alle vrouwen die kleintjes dragen 

of kleintjes hebben tot 1 jaar om de week een enorme tas groente- bovenop de wekelijkse groente- en 

fruitdistributie voor het hele kamp. In totaal 3980 grocery bags in 44 weken tijd, per keer konden we 

gemiddeld 180 vrouwen blij maken met verse boodschappen.

Daarnaast komen we elke dag langs met de bolderkarren, om aan deze vrouwen warme voedzame 

lunches uit te delen, in prettige, recyclebare bakjes. Voor de vrouwen is het natuurlijk niet fijn om in 

een rij te moeten staan- laten we eerlijk zijn voor niemand is het fijn om in een rij te staan, wij zijn daar 

sowieso geen fan van.  Maar zwangere vrouwen ondersteunen wij waar wij kunnen en we nemen hen 

boven alles mogelijke zorgen en praktische hindernissen uit handen.

De basis van ICarry is om elke zwangere vrouw goed in het vizier te krijgen en te houden: onze lijsten 

met informatie waren dit jaar van groot belang voor de andere organisaties om elke zwangere vrouw 

te vinden, hen optimaal te kunnen ondersteunen en monitoren. Het afgelopen jaar zijn 153 mama’s in 

het ziekenhuis van Mytilini bevallen van hun baby. We gingen dagelijks tent voor tent bij ze langs met 

informatie, fijne tassen met essentiële spulletjes voor moeder en kind, mozesmandjes, etcetera. Maar 

ook een kaartje voor een taxirit terug naar het kamp, na je bevalling. Zodat je als pas bevallen vrouw 

met je kleine hummel niet ook nog eens alleen in de bus terug moet naar een ongelooflijk 

oncomfortabel kamp met vieze gedeelde sanitaire voorzieningen zonder een lekker bed om op te 

slapen. Het is een schijnbaar klein gebaar dat een groot verschil maakt voor de vrouwen.

- 9 -



De roze ICarry trailer
In het oude Moria gaven we in een felroze container workshops over zwangerschap en zorgen voor je 

kleine, op een fijne plek buiten het kamp. We kwamen samen met vrouwen uit alle culturen, lachten en 

huilden samen, kletsten uren, en haalden samen heel diep adem. Wat misten we dat in het nieuwe 

kamp, een eigen prettige plek waar de vrouwen die kennis of support of gewoon even een glimlach 

kunnen gebruiken, ons gemakkelijk kunnen vinden. En daarom deden we een diepte-investering van 

25.000 euro. We kochten een grote trailer die we zelf verbouwden. Een workshopruimte, een keuken, 

een fijne ontvangstruimte… Een heel team van vrijwilligers en onze Pleun staken er veel werk en 

aandacht en liefde in om hier een warme plek van te maken om samen te komen. 

Daarna was er best even wat bureaucratisch gesteggel voor nodig… Maar toen was daar het 

bijzondere moment dat onze eigen, prachtig roze, ICarry trailer eindelijk het kamp binnenreed en op 

haar plek op de heuvel kwam te staan, vanuit het hele kamp goed zichtbaar en te bereiken. Fijne hekjes 

er omheen, goed veel schaduw, groene planten. Een plek voor gedeelde kennis, gedeelde zorgen, 

gedeelde vreugde, gedeelde hoop. 

De workshops

We grepen het moment aan om onze workshops zorgvuldig onder de loep te nemen. We riepen 

hiervoor de hulp in van ons netwerk van trouwe volgers, van vrouwen uit alle windstreken met heel 

gevarieerde ervaring op het gebied van bevallen, borstvoeding en culturele gebruiken.

Omdat er grote taalbarrières zijn, en ook grote verschillen in kennis onder de vrouwen in het kamp, 

was ons belangrijkste doel om de informatie zo interactief mogelijk over te brengen; de Centering 

methode heeft ons geïnspireerd. Belangrijk bij deze methode is de informatie aan te bieden vanuit de 

vragen, ervaringen en behoeften van de vrouwen zelf. 

We creëerden een gevarieerd team van professionals.  On the ground, vanuit ieders specifieke 

ervaring en kennis maar al doende in de realiteit van het kamp, ontstond een programma van vijf 

workshops van twee uur lang, waarin zien, horen, vertellen, oefenen en ademen centraal staan. De 

ontwikkelkosten: 5.000 euro.
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Rosa, onze I Carry vrouw, geeft samen met Giotta, onze Griekse verloskundige, prachtig invulling aan 

de waarden die we in deze safe space willen uitdragen. Ze is een zachte, krachtige aanwezigheid die de 

vrouwen met aandacht en liefde een luisterend oor biedt, een helpende hand, een schouder om even 

tegenaan te leunen. De connectie die zij ook het afgelopen jaar met het ziekenhuis in Mytilini heeft 

weten te onderhouden, om de vrouwen uit de workshops hier na hun bevalling te ontmoeten, is heel 

waardevol voor onze ondersteuning.

We Carry
In onze roze trailer voelen we dagelijks de kracht die gedeelde kennis en persoonlijke verhalen biedt 

aan de moeders op de vlucht. De naam ICarry is niet meer juist- het moet We Carry worden. Want wat 

ons het laatste jaar zo pijnlijk is opgevallen, is dat veel vrouwen zich zo alleen voelen. En al draag je in 

je eentje, er dragen er met jou zoveel meer. WE CARRY:  zo gaan we verder met dit belangrijke 

programma. 

KARA TEPE
Een dieptepunt dit jaar was de sluiting van het kleinere opvangplek Kara Tepe; de opvang voor de 

allerkwetsbaarsten op het eiland. Bijna op de dag af vijf jaar lang werkten wij samen met de 1100 

bewoners, om van dit kamp een zo fijn mogelijke campUS te maken. Een plek, zo hebben wij in die tijd 

ervaren, waar je weer tot leven kunt komen. De mensen woonden in Kara Tepe niet in tenten maar in 

ISOboxen, waar wij ze dagelijks een voedzaam ontbijt kwamen brengen. We zagen mensen opbloeien. 

Kinderen die weer naar school konden, onze barbershop, de beauty, de sport, de muziekschool, de 

dansavondjes. 

En toch: het mocht niet meer, er was geen politiek draagvlak meer voor, twee kampen naast elkaar op 

het eiland. Kara Tepe moest weg, de geruchten waren er al lang, maar nu was het echt zo ver. Ouderen, 

jonge gezinnen met kinderen, mensen in een rolstoel- mensen die echt wat extra zorg of zachtheid 

nodig hebben- ze moesten allemaal verhuizen naar het grote RIC en belandden in een gedeelde tent of 

zelfs een rubhall- de grote tenten waarin met zeil kleinere cabines zijn gemaakt. 

We vinden het droevig en we vinden het beschamend dat een plek als Kara Tepe wordt gesloten. De 

dagen waren dan ook vol emoties. We hebben meteen besloten om als BWC niet te helpen met de 

transfers- een walgelijk woord want mensen transfer je niet. Dus waren we er in de ochtend in alle 

vroegte bij, als mensen, om de mensen die wij al lange tijd zo goed kennen bij te staan. Hen te steunen 

met hun tranen en hun angst. We hebben de kamers schoongemaakt, we ruimden al het vuilnis op en 

vernieuwden de gravel.  Boos, verdrietig, ontdaan- waren we samen op deze donkere dag.
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We danken iedereen die vocht voor menselijkheid op Kara Tepe. En laten we alsjeblieft onthouden, 

dat we samen zoveel moois kunnen maken. 

WEEKTEAMS
De weekteams van vrijwilligers zijn echt de levenslijn van BWC. De lijn die de mensen op de vlucht, 

weggestopt in een kamp, verbonden houdt met alle mensen in Nederland die, door de fundraising en 

updates van het weekteam dat zij steunen, op de hoogte blijven van hun lot.

Ook dit jaar zorgde Corona voor de nodige uitdagingen om hen te kunnen ontvangen. Sinds november 

2020 was Griekenland in een strenge lockdown; café's en restaurants gesloten, was er een avondklok 

of werd je ook overdag geacht zoveel mogelijk binnen te blijven, en waren er lange quarantaines bij 

aankomst in Griekenland en bij terugkeer in Nederland. Om toch vooral de Grieken en ook de 

inwoners van RIC niet in gevaar te brengen door het virus te verspreiden besloten we lange tijd de 

teams af te zeggen, en ontvingen we pas 18 juli het eerste reguliere weekteam van dit jaar. Dat 

betekent dat we maar 24 teams ontvingen, minder dan de helft van het normale aantal teams. In totaal 

kwamen 135 vrijwilligers naar Lesbos dit jaar.

Wonderbaarlijk genoeg, en dit zegt veel over de toewijding van de teams, zijn de donaties die deze 

vrijwilligers meenamen naar het eiland slechts gedaald met 16 procent ten opzichte van vorig jaar, en 

ontvingen wij via hun netwerk nog steeds 288.536 euro, bijna twee keer zo veel als we hen vroegen 

mee te nemen. Wat een prestatie.

De organisatiekosten op het eiland liepen wel grotendeels door, ook de huur van het teamhuis dat we 

een periode moesten doorbetalen, ook al ontvingen we geen teams. Het team op het eiland breidden 

we uit, om onze programma’s te kunnen laten doorgaan. Daarnaast verbonden we ons aan Giotta, een 

Griekse verloskundige; zij draagt samen met ons de workshops voor zwangere vrouwen en pas 

bevallen moeders.

- 12 -



SAMEN
Heel belangrijk om de bijzondere vrijwilligers uit Nederland, met vaak bijzondere redenen en verhalen 

waarom zij zo gedreven zijn om de mensen op de vlucht te steunen, op een fijne manier ons team van 

resident volunteers te laten ondersteunen. Ons team RIC was dit jaar zo rond de 85 man en vrouw 

sterk. Heerlijk om met deze enthousiaste en leergierige, committed groep mensen onze distributies te 

verzorgen. Een groot team van mannen en vrouwen dat zich verbonden voelt, elkaar kracht geeft, 

allerlei skills leert, verantwoordelijkheid neemt, samen beslissingen neemt… In het kamp waar veel 

mensen hun familie en community moeten missen, waar ontzettend weinig te doen is op een dag, 

ontstaat op deze manier een band van onschatbare waarde.  Een grote familie, onder de zachte en 

bezielende leiding van onze Ahmed en Asma. 

Tegenover deze inzet hoort ook een vergoeding te staan. We betalen het team uit in telefoonkaarten, 

lunches, uitjes, boodschappentassen, thermokleding- en ook in daadwerkelijke vergoedingen. Omdat 

het team RIC dit jaar sterk is gegroeid, zijn ook de vrijwilligersvergoedingen toegenomen.

Dit jaar introduceerden we de SAMEN-activiteit: elke week organiseerden de weekteams een mooie 

middag met team RIC. Want verbinding is waar het in the end om gaat in het leven, ons toverwoord, 

waar het ons allemaal om te doen is. En die verbinding kun je pas echt aangaan, je kunt elkaar pas echt 

zien en horen als je samen werkt, samen praat, samen speelt, samen lacht. Samen iets maakt. De teams 

gaven op ontroerende, indrukwekkende, hartverwarmende manier invulling aan deze middagen. Er is 

gebingood-wat een hit!, gedrumd op vuilnisbakken, gemasseerd, gezongen, een stukje zakgelopen en 

geschilderd. Team RIC, het team van BWC, het weekteam- het heeft ons allemaal verrijkt.

SPIRIT! ATHENE
We zien het met lede ogen aan: de vele vrouwen en kinderen die het eiland verlaten en naar het 

vasteland gaan- in veel gevallen naar Athene. Het lijkt goed nieuws: het kamp kunnen verlaten, een 

stap verder in het proces om asiel te krijgen, een eigen leven op te bouwen. Maar de realiteit is anders.  

Ook al heb je asiel, er is geen vangnet. En om dan een huis te vinden, zonder geld, zonder 

bankrekening: mission impossible. Geen crèche omdat je geen huis hebt, geen school. Hoe start je dan? 

Dan beland je dus op straat. Weer onveilig, wat toch niet de bedoeling was. Je zocht juist veiligheid. 

Voor je kinderen, voor jezelf.
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We wilden de vrouwen in Athene ondersteunen: tijd om te gaan pionieren. Lisette, zij runde al een 

tijdje ons team op het eiland, vertrok naar Athene om hier voor een langere periode gedegen 

onderzoek te doen. Ze sprak met tientallen vrouwen op de vlucht en ook tientallen organisaties. Haar 

centrale vraag: waar kunnen we je het beste bij steunen? Wat is er wel en vooral wat niet en waar is de 

grootste need? Een lange, arbeidsintensieve opstartfase waarin veel uren zijn besteed aan onderzoek, 

ontwikkeling en creatie. Zowel in Amsterdam als in Athene.

Alleenreizende moeders met kinderen: zij hebben het ‘t zwaarst. En ook zij laten juist een 

onvoorstelbare kracht zien waarmee ze een betere toekomst voor hun kinderen opbouwen. De naam 

voor het programma om hen te steunen was er dus snel: SPIRIT!- die oerkracht diep van binnen 

waardoor je alles aankunt.

In de ontmoetingen met Fatima uit Afghanistan en Gaëlle uit Kameroen vonden we onze eerste 

krachten. Samen met hen kon Lies de vrouwen uit haar onderzoek steunen met basale spullen: de 

needs. Het is een manier van werken waar wij zo in geloven, zo werkt het bij Because We Carry: alles 

gaat stromen als je ertussen kruipt: tussen de vrouwen komt, en tussen de NGO’s en organisaties. 

Ergens begint. En dus stonden voortaan elke week 40 noodpakketten klaar. Eerst brachten onze 

vrouwen ze langs bij de moeders, toen kwam er een loods waar de vrouwen naar ons toe kwamen, en 

ja van een loods verhuisde het ophaalmoment naar een eigen, roze pand, meteen gehuurd voor drie 

jaar. Als we ergens aan beginnen doen we het goed…

Want niet alleen de support in needs werd lekker concreet, ook het plan om de levens van de vrouwen 

op een duurzame manier te ondersteunen. De vrouwen moesten hun eigen geld kunnen verdienen, 

was onze conclusie. Met de steun van een sisterhood hun talenten ontwikkelen, zichzelf weer 

ontwikkelen. Dan kun je vanuit kennis en kracht verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. En 

dit alles geef je door aan je kinderen. 

Een naaiopleiding is een goede basis, daarmee kun je vooruit. En dus starten wij in ons fijne, warme 

pand een heus naaiatelier. Om met de SPIRIT! vrouwen eigen tassen te gaan maken en verkopen. 

Zodat we hen een bijdrage kunnen geven aan hun huur en levensonderhoud.
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De naaiopleiding zetten we op met hulp van gedreven vrouwen van het AMFI. Dankzij een gulle 

donatie van een familiestichting kochten we nieuwe, professionele machines. We kochten 1000 (!!) 

meter stof van goede biologische kwaliteit katoen. De eerste samples voor een grote, stevige tas zijn 

gemaakt, en we onderzoeken prints en patronen. We hebben een superleuke en natuurlijk ook 

kundige naai-juf gevonden, en de vacature voor een social worker die de vrouwen kan helpen om hun 

kinderen op school te krijgen is eruit. We zijn druk met het verbouwen en inrichten van het pand zodat 

alles helemaal klaar is om half februari met de eerste naaitrainingen te beginnen. Vijftig vrouwen 

komen dan langs om drie dagen een basiscursus te volgen. En uit deze groep maken we de selectie 

voor de 15 SPIRIT! vrouwen die bij ons aan de slag gaan. Here we go!

NEEDS
Ook op Lesbos waren de distributies dit jaar de basis van onze hulp, de pijler waar alles op rust. Als je 

een basis aan spullen hebt, de mogelijkheid hebt om een eigen plekje te creëren, dan pas kun je verder 

nadenken over de rest. Samen met jullie zorgen we ervoor dat we gezinnen, en als het nodig is de hele 

community, ondersteunen met noodhulp. Die bestond dit jaar uit wiegjes, dekentjes, 

zwangerschapskleding, kinderkleding, zonnebrand, ondergoed, knuffels, boxkleden, lotion & 

douchegel & shampoo, kussens, babydragers, babyslaapzakken en omslagdoeken. In tegenstelling tot 

vorig jaar hebben we dit jaar geen transporten gedoneerd gekregen, maar zelf de kosten gedragen 

voor 6 grote transporten. De enorme donaties aan needs van vorig jaar werkten we dit jaar pas weg uit 

ons tijdelijke, extra warehouse. Hierdoor hebben we nog vloerbedekking kunnen geven, en ook een 

paar rondes kinderrugzakjes vol met leerzaam speelgoed gedistribueerd.

Ook dit jaar waren de bananen heel belangrijk om iedereen in het kamp van fruit te voorzien. Bananen 

zijn top: voedzaam, gezond, beschermd door hun sterke schil deel je ze makkelijk uit. Twee keer per 

week deden we dat, aan het hele kamp: 14.000 bananen per week, 448.000 bananen in een heel jaar. 

Een uitgave van 61.094 euro voor 2021 totaal.

In mei organiseerden we een grote inzameling. Voor kinderwagens, echt een noodzaak voor ouders 

met kleine kinderen in een uitgestrekt kamp waar alles een flink stuk lopen is. We bedachten een fijn 

systeem waarbij je al je onderdelen moest nummeren en goed aan elkaar vast moest maken, zodat de 

hele wagen met alle onderdelen ordelijk op Lesbos aan zou komen. 928 stuks zamelden we in, een 

geweldig aantal. We konden niet alleen alle gezinnen in het kamp een mooie wagen laten uitkiezen, 

maar ook alle ouders en kinderen die de rest van het jaar aankwamen meteen van een wagen voorzien.
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Het gaf ook weer veel energie om in oktober onze winterjasseninzameling op te zetten: met de trouwe 

en secure inzamelaars en de heerlijk zelfbenoemde tusseninzamelaars in actie komen en in mum van 

tijd 6.000 goede, echt warme jassen verzamelen geeft enorme power (en laten we de 1400 

regenlaarzen en skisokken niet vergeten die we ook konden meesturen naar het eiland). Helaas 

maakte deze inzameling ook heel inzichtelijk hoe ingewikkeld de lijnen in het kamp zijn geworden. 

Want toen we wilden overgaan tot de volgende fase: de distributie van de jassen, mocht dit van de 

autoriteiten niet in het kamp plaatsvinden. Gelukkig, we blijven inventief, we vonden een plek net 

buiten het kamp waar we met alle bewoners, op afspraak, na een negatieve Coronatest ook nog, een 

fijne jas konden uitzoeken. Twee paar sokken, een sjaal, handschoenen, plus muts of hoofdband 

hoorden daar natuurlijk bij.

SPIRIT! LESBOS
De winterjassen-missie was geslaagd, maar de moeizame distributie zette ons wel aan het denken. 

Hoe kunnen wij vanuit onze eigen kernwaarden het grootste verschil maken voor de vrouwen uit RIC? 

Heel belangrijk om het de vrouwen zelf te vragen, en fijn om hier in december in gesprekken met 

veertien vrouwen van allerlei nationaliteiten echt de tijd voor te nemen. Daarnaast vulden  meer dan 

100 vrouwen onze vragenlijst in, zodat we konden zien of hun mening met die uit de gesprekken 

overeenkwam.

De vrouwen vertellen ons te snakken naar een plek buiten het kamp waar ze kunnen samenkomen, 

echt onder vrouwen zijn. Waar ze iets kunnen leren. Want je hersenen weer inzetten, nieuwe talenten 

ontdekken, is echt belangrijk als je allerlei trauma’s hebt doorleeft en verder niets hebt om je mee 

bezig te houden. Het is een belangrijke manier om emoties te verwerken en stress uit je systeem te 

krijgen.

Alle kennis die we in Athene hebben opgedaan gebruiken we nu op Lesbos: ook hier zetten we SPIRIT! 

op. De gemene deler en constante factor in beide programma’s is het creëren. Het creëren van een 

sisterhood, van een plek waar je altijd veilig bent, waar de vrouwen zelf kunnen creëren:  hun talenten 

ontplooien. En op Lesbos doen we dat met de handen in de aarde.
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Het is onze droom om een groen mini-landgoed op te zetten, dicht bij het kamp, met daarop twee 

super gave containers. Een moestuin, twee ezels, gevonden poesjes, een geadopteerde hond, en wat 

kippen. Een plek waar je kunt ontspannen en opladen. Want als er iets heilzaam en helend is dan is het 

wel met je handen in de aarde werken, zien en voelen wat de seizoenen doen. Een plek waar je samen 

bent, vrouwen onder elkaar. Misschien kun je hier lachen, huilen of zelfs zingen. Mooie dingen maken, 

sporten of dansen. Wie weet. Een plek waar niet zoveel hoeft, waar je kunt zijn wie je bent. Na alles 

wat je hebt meegemaakt. 

Onze programma's; We Carry steun voor zwangeren en net bevallen vrouwen, SPIRIT! de helende en 

krachtige support van een sisterhood en onze Needs, noodhulp voor moeders & kinderen én als het 

nodig is de hele community, nemen we mee naar deze plek.

KOMEND JAAR
In dit nieuwe programma investeren wij in eerste instantie 10.000-15.000 euro. Een bestaande 

container uit Kara Tepe bouwen we om tot een sisterhoodruimte, en wellicht passen we de kitchen uit 

Kara Tepe ook aan om deze voor SPIRIT! in te zetten. Onze weekteams zetten we even on hold, om de 

transitie soepel te laten verlopen. Vanaf half januari tot half februari ontvangen we geen vrijwilligers, 

en hierna heel graag klusteams om ons te helpen alles op te zetten. Als alles voorspoedig loopt 

beginnen we in april met de echte programmatische opbouw van SPIRIT! Lesbos.

SPIRIT! Athene heeft een spannend jaar voor de boeg. We beginnen met de naaiopleidingen, met het 

naaien van onze eigen tassen, en met de verkoop hiervan. We houden vast aan onze kernwaarde: het 

maken van de verbinding tussen mensen in Nederland, Lesbos en Athene en zetten voor de verkoop 

vooral ons netwerk van volgers en vrijwilligers in. We zetten een buy one give one systeem op, waarbij 

de aankoop van een tas in Nederland de donatie van een gevulde tas aan een moeder op de vlucht 

betekent. Moeders die de tas maken, moeders die de tas kopen en moeders die de tas ontvangen- allen 

met elkaar verbonden.

Door het lager aantal inwoners van RIC zullen de kosten voor de needs in 2022 lager uitvallen dan dit 

jaar. Ook zal BWC met een beduidend kleiner team werken, al is het onmogelijk synchroon te lopen 

aan de snelle inkrimping van inwoners. Deze effecten op de salariskosten zullen dus pas in het 

jaarverslag van komend jaar merkbaar zijn.
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Dit jaar vallen onze salarissen nog hoger uit. Uiteraard zijn er de salarissen voor SPIRIT! Athene bij 

gekomen. Het salaris van Steffi de Pous, onze CEO, is gestegen zodat deze meer in lijn ligt met de 

beloningsregeling voor directeuren van goede doelen. Ook heeft het voltallige personeel voor het 

eerst een dertiende maand ontvangen- BWC wil ook een goede werkgever zijn voor haar werknemers.

BESTEMMINGSRESERVE
Ons vrij besteedbaar vermogen is aan het eind van 2021 1.084.492 euro.  Hiervan reserveren we een 

bedrag specifiek voor SPIRIT! Athene: dit is geen acute noodhulp maar een duurzaam 

meerjarenprogramma. In het begin van het jaar namen we ons voor naast de reserve voor SPIRIT! 

subsidies aan te vragen. Door een aantal grote donaties, onder andere van een erfenis, een naaiatelier 

en twee familiefondsen, is dit nog niet nodig geweest.

Het saldo van inkomsten (doeldonaties SPIRIT! Athene) en uitgaven verrekend met de aanwezige 

bestemmingsreserve resulteert in een nieuwe bestemmingsreserve voor SPIRIT! voor 2022 van 

387.839 euro.

CONTINUÏTEITSRESERVE
Wij nemen geen geld aan van de overheid, of van fondsen. En toch bewijzen wij al zes jaar lang dat 

onze manier van financiering wel degelijk duurzaam is.

Ook in 2021 hebben we weinig weekteams ontvangen; maar de helft van het aantal vrijwilligers dat 

normaal gesproken naar Lesbos komt. Hierdoor hebben we iets minder donaties ontvangen door de 

weekteams. En toch is onze reserve op niveau gebleven, door overige particuliere donaties. We 

ontvingen 774.000 euro, dit is weliswaar minder in 2020- maar dat was door de brand in Moria dan 

ook een uitzonderlijk jaar. Ten opzichte van de donaties van 2019, 715.000 euro, hebben we zelfs 

meer mogen ontvangen.

Voor komend jaar bepalen we de continuïteitsreserve op 696.653 euro. In 2021 lag deze reserve een 

stuk hoger: SPIRIT! zat nog in een opstartfase, en we hebben te maken gehad met veel 

personeelswisselingen, kortlopende contracten. In 2022 werken we met een klein team en zullen de 

salariskosten een stuk lager liggen.
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Ondertekening bestuur voor akkoord

A.S. de Pous

Directeur

Ondertekening Raad van Toezicht voor akkoord

D.N.G. van Willigenburg

Lid van de Raad van Toezicht

E.S. Bartels

Lid van de Raad van Toezicht

K.I. van Holst Pellekaan

Lid van de Raad van Toezicht
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na verwerking van het resultaat)

€ € € €
ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen 6.785 7.359

6.785 7.359

Liquide middelen 1.128.481 1.542.614

1.135.266 1.549.973

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

€ € € €
PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Reserves

Bestemmingsreserves Spirit (programma Athene) 387.839 592.108

Continuiteitsreserve 696.656 912.220

1.084.495 1.504.328

KORTLOPENDE SCHULDEN

Leveranciers 15.958 19.495

Belastingen en premies sociale verzekeringen 16.695 13.385

Overige schulden 18.118 12.765

50.771 45.645

1.135.266 1.549.973

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

€ €

BATEN

Donaties 1.080.355 2.908.618

Giften in natura 286.385 754.750

1.366.740 3.663.368

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

163.479 413.775

420.986 813.010

Distributies (o.a. giften in natura, transport en opslag) 333.443 775.978

309.704 273.483

Programma Spirit Athene 221.627 -

1.449.239 2.276.246

Instandhoudingskosten

Kosten beheer en administratie (o.a. salarissen, accountants- en 

juridische kosten, kantoorhuur)

173.537 134.660

Wervingskosten (o.a. salarissen, ontwikkeling website, voorlichting 

en merchandising)

151.687 141.072

325.224 275.732

1.774.463 2.551.978

Financiële baten en lasten -12.110 -19.282

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -419.833 1.092.108

RESULTAATBESTEMMING

Toevoeging aan Bestemmingsreserve Spirit (programma Athene) - 592.108

Onttrekking uit bestemmingsreserve (naar continuiteitsreserve) - -112.220

Toevoeging aan continuiteitsreserve - 612.220

Onttrekking uit continuiteitsreserve -215.564 -

Onttrekking uit Bestemmingsreserve Spirit (Programma Athene) -204.269 -

-419.833 1.092.108

Kara Tepe Programma - sluiting 1 mei 2021 - 

(o.a. ontbijt, coronapreventie, chai, barber en ontmantelingskosten)

RIC/Moria Programma 

(o.a. Icarry, groente- en fruitdistributies, lunches, noodhulp)

Uitvoeringskosten programma's (o.a. salarissen, vervoer, inzamelingen en distributies)
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Oprichting stichting

Stichting Because We Carry is opgericht op 20 november 2015. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder het nummer 64596559.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Because We Carry, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

Het uitvoeren van en het ondersteunen, het coördineren, het samenwerken met welke soort organisaties dan ook, in het 

begeleiden van activiteiten en producten die de eerste en vervolg opgang van de leefomstandigheden van hulpbehoeften 

in het algemeen en van vluchtelingen in het bijzonder zowel in het binnen- en buitenland verbeteren alsmede het verlenen 

en bieden van primaire en secundaire hulp - waaronder, maar niet eenkel begrepen kleding en voeding.

Begroting

In afwijking van RJK C1 alinea 312 is geen begroting opgenomen in de staat van baten en lasten. De reden hiervoor is dat 

de omvang van de directe noodhulp niet te begroten is.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs.								

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare 

kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen. 

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de 

transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle liquide middelen zijn vrij besteedbaar.								

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn vastgesteld door het bestuur. De bestemmingsreserves zijn vrij besteedbaar vermogen. De 

daartoe bevoegde organen kunnen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen beschikken over de 

bestemmingsreserve voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden 

na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met 

agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Uitzondering hierop vormen de donaties 

en giften die verantwoord worden in het jaar van ontvangst. Het resultaat wordt slechts opgenomen voor zover het op 

balansdatum is gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van 

kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, 

sponsorbijdragen en overige ontvangsten.								

Onder baten wordt ook verstaan de giften in natura die in het verslagjaar zijn ontvangen. De giften in natura zijn 

gewaardeerd tegen de reële waarde van de goederen. Deze giften in natura worden aan dezelfde periode toegerekend bij 

de projecten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 

baten en lasten.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven 

over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 

transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

€ €
Vorderingen

Overige vorderingen (o.a. borg huurpanden)

Borg voor de huurpanden 6.400 6.400

Nog te ontvangen bedragen 385 959

6.785 7.359

Liquide middelen

Triodosbank 1.106.942 1.459.914

Buckaroo 11.792 19.997

PayPal rekening 7.614 62.703

Kas 2.133 -

1.128.481 1.542.614

Hieronder worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2021 nader toegelicht:
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Bestemmings-

reserves

Continuiteïts-

reserve Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 592.108          912.220 1.504.328

Onttrekking uit -204.269         -215.564 -419.833

Stand per 31 december 387.839 696.656 1.084.495

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

31-12-2021 31-12-2020

€ €
Reserves

Bestemmingsreserve Spirit (programma Athene) 387.839 592.108

Continuiteitsreserve 696.656 912.220

880.226 1.504.328

Bestemmings-

reserve Spirit 

(programma 

Athene)

Continuiteits-

reserve

€ €
Stand per 1 januari 592.108 912.220

Onttrekking uit -204.269 -215.564

Stand per 31 december 387.839 696.656

31-12-2021 31-12-2020

KORTLOPENDE SCHULDEN € €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Te betalen Loonheffing 16.695 13.385

16.695 13.385

Overige schulden (Vakantiegeld en accountantskosten)

Te betalen vakantiegeld 8.002 6.104

Te betalen lonen en salarissen 4.500 -

Nog te betalen accountantskosten 5.616 6.661

18.118 12.765

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

€ €

Baten

Weekteam donaties 289.146 347.067

Acties & donaties 755.074 2.561.551

Opbrengst 'Hulp Mamma' 18.775 -

Opbrengst Spirit Athene 17.360 -

1.080.355 2.908.618

Giften in natura 286.385 754.750

Giften in natura

Winterjassen 120.000 -

Kinderwagens 92.800 -

Zonnebrand 20.000 12.000

Backroll kussens 9.000 -

Regenlaarzen 7.210 -

Banken (Spirit Athene) 4.000 -

Matrassen 4.000 -

Reiswiegen 3.200 -

Handlotion 3.000 -

Boxkleden 3.000 -

Menstruatie ondergoed 3.000 -

Palletdoos dadels 2.000 -

Dekens 2.000 3.000

Zwangerschapskleding 2.000 -

Slaapzakken 1.875 80.000

Douchegel 1.500 -

Kinderkleding 3.000 -

Hydrofiele doeken 1.400 -

Baby dragers 1.000 -

Badcapes en omslagdoeken 1.000 -

Babyshampoo 800 -

Knuffels 600 -

Rugzakken met speelgoed - 448.000

Vloerbedekking tenten - 117.000

Carrybags - 30.000

Huispakken - 24.000

Schoolspullen - 14.000

Beautyproducten - 10.000

Babyspullen gemixt - 10.000

Picknickkleden - 4.500

Gebreide babyspullen - 1.000

Interieuritems - 1.000

Katoenen tassen - 250

286.385 754.750

Met ingang van 2020 worden de giften in natura gepresenteerd als baten en lasten.

Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2021 nader toegelicht:
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LASTEN

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

€ €

Kara Tepe Programma - sluiting 1 mei 2021 - 

(o.a. ontbijt, coronapreventie, chai, barber en ontmantelingskosten) 163.479 413.775

RIC/Moria Programma 

(o.a. Icarry, groente- en fruitdistributies, lunches, noodhulp) 420.986 813.010

In de programmakosten zijn geen loonkosten opgenomen.

Distributies     

Donaties in natura (o.a. winterjassen, kinderwagens en -bedjes, babydragers)    282.385 754.750

Transporten en opslag (o.a. voorraden en stalling containers)    51.058 21.228

333.443 775.978

Uitvoeringskosten programma's Lesbos   

Salarissen programma's Lesbos   123.507 95.259

Huisvesting teams   35.621 58.282

Vervoer op Lesbos   58.337 55.938

Vervoer naar Lesbos (van personen)   28.940 36.559

Overige uitvoeringskosten (o.a. flyers voorlichting, coronapreventie, 

coaching team)   

21.001 12.378

Inzamelingen en distributies (o.a. lunch distributies, snacks teams, 

benodigdheden inzamelingen NL)   

7.649 8.803

Vrijwilligersvergoedingen   12.780 4.837

Afschrijvingskosten en buitengebruikstelling (community centrum Kara Tepe)   - 1.427

21.000 -

Opstart Spirit Lesbos   869 -

309.704 273.483

Programma Spirit Athene

Opstartkosten Spirit Athene     58.613 -

Vervoer in Athene     1.373 -

Vervoer naar Athene     3.234 -

Kantoor- en meetingskosten (incl. Telefonie)     295 -

Overige uitvoeringskosten     1.551 -

Huur en vaste lasten pand     16.576 -

Huisvesting Team Spirit Athene     18.736 -

Salarissen Spirit Athene     83.378 -

Leefgeld en ondersteuning vrouwen Spirit Athene     5.991 -

Vrijwilligersvergoedingen Spirit Athene     525 -

Naaiatelier Spirit Athene     11.346 -

Noodhulp en Distributies Athene     16.009 -

Spirit Athene Programma in natura     4.000 -

221.627 -

Noodhulp / Donaties aan organisaties met zelfde doelstelling (o.a. medisch hulp 

Mamma Aleppo, Childhouses en Aegean Boat Report)   
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Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

€ €

Kosten beheer en administratie

Organisatiekosten (o.a. abonnementen, telefoon, IT, 

vergaderkosten, relatiebeheer en scholing)      

32.641 29.241

Administratie- en accountantskosten      39.345 24.844

Kantoorkosten (o.a. huur, gas, elektra, internet, belastingen)      24.231 26.058

Salarissen beheer en administratie      45.535 22.795

Advies- en juridische kosten      5.969 14.057

Autokosten (leaseauto, parkeren, benzine)      8.247 8.782

Personeelskosten WKR      7.091 4.465

Overige kosten (o.a. vertalingen NL-GR, VOG's, inrichtingskosten)      10.478 4.418

173.537 134.660

Wervingskosten

Salarissen       113.554 119.074

Wervingskosten (o.a. ontwikkeling website, voorlichting en 

merchandising)       38.133 17.873

Vrijwilligersvergoeding       - 4.125

151.687 141.072

Personeelsleden

Bezoldiging bestuurders

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

€ €
Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -12.110 -19.282

-12.110 -19.282

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en kosten 11.830 19.282

Rentelasten fiscus 280 -

12.110 19.282

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, …………………………………

A.S. de Pous

Directeur

Gedurende het jaar 2021 bedroeg het aantal FTE's 8,24 (gemiddeld 8,24 werknemers in dienst op basis van een fulltime 

dienstverband). De rest van de uren wordt vrijwillig gewerkt en er worden ZZP'ers ingehuurd.

De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd en de directeur/bestuurder ontvangt een salaris.
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Ondertekening Raad van Toezicht voor akkoord

Amsterdam, …………………………………

D.N.G. van Willigenburg

Lid van de Raad van Toezicht

E.S. Bartels

Lid van de Raad van Toezicht

K.I. van Holst Pellekaan

Lid van de Raad van Toezicht
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Amsterdam, 3 augustus 2022

Betreft: jaarrekening 2021

Geachte bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Peer Accountants 020 30 90 399 btw NL8539.95.977.B01

Baarsjesweg 224, info@peer-groep.nl iban NL12TRIO 0784 9292 54

1058 AA  Amsterdam www.peer-groep.nl kvk 60642467

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de 

voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van

uw stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting,

welke tezamen de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport

opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Because We Carry te Amsterdam te Amsterdam is door ons 

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans 

per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende 

toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving opgenomen.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en 

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen 

aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid 

op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u 

ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming 

met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan 

deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. 

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting 

Because We Carry te Amsterdam.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om 

een oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de 

jaarrekening.



Hoogachtend,

Peer Accountants Amsterdam B.V.

J. Veldhuizen AA

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 

relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 

(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de 

opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en 

dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere 

toelichting zijn wij gaarne bereid.


