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JAARVERSLAG 2015 
 
Hierbij het jaarverslag over 2015 van de Talent foundation PvT waarin de door ons ondersteunde  
talenten centraal staan. Het afgelopen jaar hebben 6 talenten hun opleiding afgerond en 2 talenten 
hebben met onze steun een eigen bedrijfje opgestart. Wij zijn trots op deze jonge talentvolle mensen 
die nu met hun energie en doorzettingsvermogen verder gaan bouwen aan hun toekomst en die van 
hun leefomgeving.  Neem bijvoorbeeld Shristi uit Nepal. 
  

   
 
Via de Nederlandse stichting “Grace for Victim Children”  steunt Talen Foundation PvT een aantal 
talenten in Nepal. Deze Stichting ondersteunt Chandra en Tek Hitang, een Nepalees echtpaar dat de 
afgelopen 10 jaar tientallen straat- en  “wees” kinderen in hun huis in Bharahawa (Nepal , op de grens 
met India) heeft opgenomen.                                                                                                  
Door de schrijnende armoede van haar ouders heeft Shristi op 6 jarige leeftijd haar gezin moeten 
verlaten. Zij werd opgenomen in het tehuis van Chandra en Tek.  
Shristi had maar één droom: schoonheidsspecialiste worden. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien 
een vreemd beroep in een ontwikkelingsland als Nepal. Maar wanneer u op de cultuur van Nepal 
inzoomt, is het helemaal niet zo vreemd: In Nepal is het een gewoonte dat de bij een trouwerij niet 
alleen de bruid, maar ook alle vrouwen in de familie hun handen en voeten met henna laten 
beschilderen en zich voor de bruiloft mooi maken. Ook voor de vele festivals laten vrouwen zich mooi 
maken.  Met steun van Talent Foundation PvT heeft Shristi de opleiding voor schoonheidsspecialiste 
kunnen volgen.  Ze wil in de toekomst graag een eigen schoonheidssalon in haar dorp beginnen en ook 
de arme vrouwen van de dorp de mogelijkheid bieden zich  mooi te laten maken. 
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WAT IS DE TALENT FOUNDATION  PvT ? 
 
Wij zijn een kleine stichting die individuele kansarme jonge mensen helpt hun talenten en 
vaardigheden te ontwikkelen. Wij ondersteunen talenten in landen waarvoor een duurzame 
landencommissie actief is. Wij verwachten van  de talenten dat ze in hun leefomgeving met respect 
voor mens, milieu en hun omgeving actief bijdragen aan verbeteringen in hun gemeenschap. Ze stellen 
zich positief en als voorbeeld op om daarmee een olievlekwerking te creëren in hun omgeving.  
 
 
HOE WERKT TALENT FOUNDATION PvT ? 
 
Betrokken 
Door de persoonlijke verhalen van de talenten is het bestuur zeer betrokken bij hun ontwikkeling en  
gaat steeds de uitdaging aan om  financiële middelen te verwerven om hen te ondersteunen.  
 
Verbindend 
Samen met lokale organisaties bieden landencommissies aan de geselecteerde talenten intensieve 
persoonlijke begeleiding, directe materiele en morele steun en nazorg. Dit heeft ook positieve invloed 
op hun families en inspireert hun omgeving. 
 
Overzichtelijk 
Wij zijn bewust een kleine, doelgerichte vrijwilligersorganisatie. Onze 
kracht is de koppeling van sponsoren in Nederland aan de lokale Landencommissies, 
die talenten selecteren en zorgen voor passende ondersteuning. 
Dit in nauwe samenwerking met diverse contactpersonen. 
Voorwaarden voor onze ondersteuning aan een talent: 
• leeftijd 15 - 25 jaar; 
• talentvol, zeer ambitieus, gemotiveerd; 
• lokale voorbeeldfunctie. 
 
 
ONDERSTEUNING VAN TALENTEN WERELDWIJD 
 
Algemeen: 
In 2015 werden in totaal 30 talenten ondersteund. In Kenia en Thailand konden door de commissies 
voldoende talenten van goede kwaliteit geïdentificeerd en begeleid worden,  om de voor deze landen 
gereserveerde middelen te kunnen besteden. In Indonesië heeft het opstarten van de nieuwe 
landencommissie de nodige tijd en aandacht gevraagd,  waardoor er minder talenten konden starten 
dan gepland. In Argentinië werden door omstandigheden minder uitgaven gepleegd dan voorzien. In 
Nepal is na de start in 2014 het aantal talenten uitgebreid naar 4.   
Diverse talenten hebben in 2015 hun opleiding  volgens plan afgerond. Ook een aantal talentvolle 
ondernemende jonge mensen hebben wij geholpen met het opstarten van een eigen bedrijfje, 
waarvoor wij eenmalig ondersteuning gaven.   
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Totaal overzicht ondersteuning 2015:  

Land  Talenten in 2015 Afgerond in 2015 Eenmalige steun 

Argentinië  4   

Indonesië 3 1 1 

Kenia 12 3 1 

Nepal 4 1  

Thailand 7 1  

Door de landencommissies wordt  jaarlijks een  evaluatie opgesteld. Op basis hiervan worden door het 
bestuur maatregelen genomen en aanpassingen van de strategie doorgevoerd om het resultaat van 
ondersteuning van talenten in de toekomst te verbeteren.  
Hieronder geven we een kort overzicht van de talenten in de verschillende landen. Voor een 
uitgebreide beschrijving verwijzen wij naar onze website. Daarnaast besteden we aandacht aan de 
talenten die in 2015 hun opleiding hebben afgerond, of gestart zijn met hun eigen bedrijfje.  
 
 
Argentinië 
De projecten in Argentinië concentreren zich in de sloppenwijken van Buenos Aires.  
Buurten zoals La Boca en La Cava zijn de probleemwijken waar de meeste talenten, die door de Talent 
foundation PvT worden ondersteund, vandaan komen. In samenwerking met lokale organisaties, zoals 
o.a. Horizonte, Fundae, St. Egidio en Concieba, worden nieuwe talenten geselecteerd.  De landen-
commissieleden en de intermediairs werken nauw samen. Gedurende 2015 werden de volgende 4 
talenten ondersteund. 
 

Talent Ambitie/opleiding Aantal jaren 
ondersteuning  

Status 
2015 

Resultaat Investering tot 
en met 2015 

Pamela  Violiste                                         5 Voortgezet goed € 4222,-  

Carla  Fluitiste 3 Voortgezet goed € 2150,-  

Mayra  Karateka 2 Voortgezet Goed  € 700,- 

Solange  Karateka 1 Voortgezet Goed € 700,-  

 
 
 
Indonesië 
Talent foundation PvT heeft sinds 2008 in Indonesië 12 talenten gesteund, die zonder hulp geen 
mogelijkheden zouden hebben gehad om zich te ontwikkelen. Naast de financiële bijdrage van het 
fonds, is dit vooral te danken aan de inzet van de leden van de landencommissie en de intermediairs, 
die de talenten met raad en daad in hun ontwikkeling volgen en bijstaan.  
In 2015 werden de volgende 3 talenten ondersteund. 1 van de talenten heeft de opleiding succesvol 
afgerond en 1 van de talenten hebben wij eenmalig geholpen in verband met het opstarten van een 
eigen bedrijfje.  
 

Talent Ambitie/opleiding Aantal jaren 
ondersteuning  

Status 
2015 

Resultaat Investering tot 
en met 2015 

Gede  Japans (tolk/gids) 4 Succesvol 
afgerond 

Goed € 2200,-  

Kadek  IT shop en support 1 Eenmalig  Goed € 1285, 

Ketut  Internationaal 
Recht 

1 Gestart Goed € 583,- 
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Gede 

 
In september 2015 was de officiële diplomering van Gede. Wij zijn trots op de  succesvolle afronding 
van zijn studie, te meer omdat op zijn certificaat zeer hoge cijfers prijken. Hij gaat een goede toekomst 
tegemoet.  
 
 

 
Kadek 

 
Kadek is 25 jaar en vanaf zijn middel verlamd. Door de ziekte van zijn vader moet Kadek de kost 
verdienen voor hemzelf en zijn ouders. Door zijn ervaring en kennis van computer editing begon hij  
vanuit huis een computerbedrijf, waarbij wij hem financieel ondersteund hebben.  
 
 
Kenia 
De meeste van de door de Talent foundation PvT ondersteunde talenten zijn opgegroeid in de Moi’s 
Bridge, een klein stadje in Uasin Gishu District, ruim 400 Km ten noord-westen van Nairobi. Moi’s 
Bridge ligt in een landbouwregio met hoge werkloosheid. In de stad wordt vooral kleinschalig handel 
gedreven. In 2015 werden de volgende 12 talenten ondersteund. 3 Talenten hebben hun opleiding 
succesvol afgerond en 1 talent hebben wij eenmalig geholpen in verband met het opstarten van een 
eigen bedrijfje. 
 

Talent Ambitie/opleiding Aantal jaren  
ondersteuning  

Status 
2015 

Resultaat Investering tot 
en met 2015 

Pamela  Arts 4 Na 
onderbreki
ng 
voortgezet 

Zeer goed € 1800,- 

Andrew 
Kibet  

Verpleegkundige 3 Voortgezet Goed € 5400,-  

Cleophas 
Kiptanui          

Medical Engineer 3 Afgerond  Goed € 1013,-  

Yego  Electronic Engineer 4 Afgerond Zeer goed € 3400,-  

Alfred                        Bouwkunde 3 Voortgezet   Goed € 2200,- 

Daniel                         Leraar 4 Voortgezet Goed € 2820,- 
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Talent Ambitie/opleiding Aantal jaren  
ondersteuning  

Status 
2015 

Resultaat Investering tot 
en met 2015 

Gilbert  Dierenverzorger 3 Voortgezet Goed € 2000,- 

Esther Verpleegkundige 2 Voortgezet Goed € 2360,-  

Hosea Docent 1 Gestart Goed € 1800,- 

Cornelius 
Kipkosgei 

Verpleegkundige 1 Gestart Goed € 1200,- 

Winnie Accountant 4 Afgerond Goed € 2700,- 

Careen Kleermaakster 1 Eenmalig Goed € 540,- 

 
 

 
Cleophas Kiptanui 

 
Cleophas heeft in november 2015 zijn nationale eindexamen gedaan. Via de landencommissie hebben 
wij gehoord dat nu klaar is en wacht op de uitslag, die in maart volgende jaar volgt. In de tussentijd 
zoekt hij werk bij privé ziekenhuizen. 
 
 

 
Yego 

 
Yego is klaar met zijn opleiding en hij is geslaagd. Hij heeft nu sinds augustus een baan bij een 
melkfabriek in Moi’s Bridge als Engineer-technicus. Hij is blij dat hij snel een baan heeft gevonden  dicht 
bij thuis en kan van hieruit goed verder groeien. 
 

http://talentfoundation.kittyhawkdns.nl/wp-content/uploads/2016/01/1-Cleophas-1.jpg
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Winnie 

 
Winnie heeft in juli eindexamen gedaan en is geslaagd! In de periode augustus-december deed ze nog 
een korte cursus om zich te updaten in de Software die gebruikt wordt in de accountancy wereld. Ze 
zoekt nu een baan. Middels een stage hoopt ze ergens binnen te komen.   
 
 

 
Careen 

 
Careen is begin 2015 gestart met haar naaiatelier. Haar werk is seizoensafhankelijk. Tijdens de oogst 
en na de oogsttijd ( oktober tot maart) maakt zij veel nieuwe kleding op aanvraag. Mensen hebben 
dan geld te besteden. Dat geldt ook voor de Kerst. De overige maanden doet zij met name veel 
reparaties. 
 
 

Nepal  
Sinds 2014 ondersteunt Talent foundation PvT  talenten in Nepal. Na de start met een tweetal talenten 
werden in 2015  de volgende 4 talenten ondersteund. 1 Shristri heeft dit jaar de opleiding succesvol 
afgerond zoals beschreven bij de inleidng van dit jaarverslag. 
 

Talent Ambitie/opleiding Aantal jaren  
ondersteuning  

Status 
2015 

Resultaat Investering tot 
en met 2015 

Shristi  schoonheidsspecial
iste 

2 Afgerond goed € 1460,-  

Eliza  Verpleegkundige 2 Voortgezet goed € 2000,-  

Alyia Accountant 1 Gestart Goed € 1050,- 

Amrit Hotel Manager 1 Gestart Goed € 1050,- 

 
 

 
 

http://talentfoundation.kittyhawkdns.nl/wp-content/uploads/2016/01/1-03-IMG_8647-001.jpg
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Thailand 
Het Noorden van het Koninkrijk Thailand is een bergachtig gebied, doorsneden door rivierdalen en 
valleien. In de lagere en natte delen wordt al eeuwenlang rijst verbouwd. De talenten hier hebben de 
ambitie zich te ontwikkelen buiten het berggebied om zich te onderscheiden en breder in te zetten. In 
2015 werden de volgende 7 talenten ondersteund.  1 Talent heeft in 2015 de opleiding succesvol 
afgerond. 
 

Talent Ambitie/opleiding Aantal jaren  
ondersteuning  

Status 
2015 

Resultaat Investering tot 
en met 2015 

Sawitri                                         Verpleegkundige                                  4 Afgerond  Goed € 4800 

Praison                    Automotive 
Technology 

5 Voortgezet Goed € 2200,-  

Tanchanok  Gezondheidszorg 
Eerste Hulp Zorg 

2 Voortgezet Goed € 1170,- 

Sudarat  Specialist 
Gezondheidszorg 

2 Voortgezet  Goed € 1170,-  

Suphanni   Verpleegkundige 2 Voortgezet  Goed € 1170,- 

Thinnakorn Doctor of Thai 
Traditional 
Medicine 

1 Gestart Goed € 350,- 

Kundajot Leraar  1 Gestart Goed € 345,- 

 
 

 
Sawitri 

 
In 2015 bereikte Sawitri een belangrijk moment: ze ontving het Verpleegsterskapje met het 
bijbehorende uniform. Het zal voor haar niet moeilijk zijn om een goede baan te vinden.  Ze wil graag 
weer terug naar haar eigen omgeving, zodat ze naast haar werk als verpleegster zowel financieel als 
ook dagelijks voor haar moeder kan zorgen. 
 
 
 
  

http://talentfoundation.kittyhawkdns.nl/wp-content/uploads/2016/01/1-Sawitri-22-2.jpg


8 

 

VERWERVING EN BESTEDING VAN MIDDELEN 
Gedreven door de persoonlijke verhalen  van onze talenten gaat het bestuur steeds de uitdaging aan 
om nieuwe financieringen te zoeken voor de ondersteuning van de talenten. Zoals uit het financiële 
jaarverslag blijkt is de Talent Foundation PvT voor de inkomsten grotendeels afhankelijk van sponsoren 
en opbrengsten uit benefietevenementen, naast ontvangst van donaties door particulieren. Wij zijn 
blij met alle bijdragen die binnen komen. Voor sponsoring zoeken we naar  bedrijven en instanties die 
zich verbonden voelen met het talent, het land , het ambacht of de studierichting van de betrokken 
talenten.  
In 2015 hebben we € 17.579,- aan inkomsten verworven.  Hiervan ontvingen wij € 4.200,- van 
sponsoren zoals Hurkmans Groep en Rotary Eindhoven en € 10.787,- uit fundraising evenementen 
zoals Solidariteitsmaaltijd en fancy fair in Nuenen en een particulier kamerconcert in 
Eindhoven. Daarnaast ontvingen we € 2.592,- aan individuele donaties.  
 

                      
 
Hieronder een toelichting op de hierboven genoemde evenementen:  
 
Solidariteitsmaaltijd 2015 in het teken van Kenia 
Ook in 2015  werd weer de jaarlijkse solidariteitsmaaltijd in Nuenen georganiseerd door de 
protestantse en katholieke kerk. Samen met de regionale stichting Samen Verder in Eindhoven hebben 
zij gekozen voor het Kenia project van de Talent foundation PvT, een stichting met veel Nuenense  
betrokkenheid. Het programma en de Keniaanse maaltijd vonden plaats op vrijdagavond 27 maart 
2015. Vooral door het grote enthousiasme en de geweldige inzet van Tom en Elizabeth Hendriks werd 
het een groot succes. De opbrengst bedroeg  maar liefst €  7700.  
Dit geld zal worden gebruikt om 6 jonge kansarme Keniaanse talenten tussen de 15 en 25 jaar te 
steunen om hun talent te ontwikkelen en hun droom waar te maken. 
 
Huiskamerconcert  TALENTEN SPELEN VOOR TALENTEN IN NEPAL  
Op zondag 21 juni 2015 werd een huiskamerconcert georganiseerd  met bovenstaand motto. De 
verschrikkelijke aardbeving in Nepal met grote gevolgen voor het land en onze talenten in Nepal waren 
de directe aanleiding hiervoor. In de huiskamer van Kitty van Nieuwland brachten cellist Thomas 
Prechal (2005), pianist Dušan Holý (1983) en klarinettist Frank Buisman (1997), allen zeer 
getalenteerde musici, een verrassend en gevarieerd programma ten gehore. Daarnaast exposeerde de 
schilder Lex Grote bij deze gelegenheid een aantal van zijn werken. Bij verkoop doneerde hij 10 % aan 
de Talent foundation PvT. De opbrengst van dit concert bedroeg €  1586,-. Dit bedrag komt geheel  ten 
goede aan onze Nepalese talenten.  
 
Fancy Fair De Regenboog 
 Op zaterdag 7 november werd een Fancy Fair gehouden  in Protestantse kerk  “De Regenboog”  in 
Nuenen. Doel: opgroeiende jongeren zowel dichtbij (Stichting Leergeld, Nuenen) als veraf (Talent 
Foundation, Kenia) helpen volwaardig mee te doen bij het volgen van onderwijs. Hiertoe werden 
producten (o.a.  jam, koek, soep, stamppot, salade, “oude” spullen) verkocht en diensten  geveild (b.v. 
computerhulp, tuinieren, foto maken, thuisdiner organiseren, timmeren, chauffeur willen zijn).  De 
opbrengst bedroeg € 1500,-.  
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BESTUUR  
Het bestuur heeft in 2015 zeven keer vergaderd. Daarnaast heeft het bestuur in augustus een extra 
bijeenkomst georganiseerd waarin de koers voor de komende jaren centraal stond.  
De bestuursleden zijn Liesbeth Moerman – de Groot, voorzitter en contactpersoon voor de 
landencommissie in Thailand. Dick Koster is secretaris en fungeert als webmaster. Wouter van der 
Zandt is penningmeester en onderhoudt de contacten met de landencommissie in Kenia.   Marjanne 
van Wendel de Joode is algemeen bestuurslid en coördineert de communicatieactiviteiten. Zij 
onderhoudt de contacten met de landencommissie in Indonesië en Nepal. Claartje Fukken, is algemeen 
bestuurslid en coördineert de organisatie van evenementen voor fondsenwerving. Ze onderhoudt de 
contacten met de landencommissie in Argentinië. 
 
 

 
 

Claartje Fukken, Wouter vd Zandt (penningmeester), Liesbeth Moerman (voorzitter),  
Dick Koster (secretaris), Marjanne van Wendel de Joode 

 
RAAD VAN ADVIES  
De Raad van Advies heeft een ondersteunende, signalerende en initiërende taak met betrekking tot 
de strategie, het beleid en de bestuurlijke zaken van de stichting. De leden van de Raad van Advies 
geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Deze adviezen betreffen onder meer: 

 De jaarlijkse evaluatie van beleid en strategie aan de hand van jaarrekening en jaarverslag. 

 Maatschappelijke ontwikkelingen in charitatieve en Algemeen Nut Beogende Instellingen. 

 Ontwikkeling van de structuur, organisatie PR/Communicatie tbv fondsenwerving en 
besteding van middelen. 
 

Het bestuur benoemt de leden van de Raad van Advies voor een periode van 4 jaar. 
De leden van de Raad van Advies waren tot april 2015: 

 Mevrouw Yvonne Mulder - van Tilburg, oprichtster van de stichting 

 De heer Prof. Frits Krens, emeritus hoogleraar economie 

 De heer Peter van Bommel, financieel directeur ASMI 
 
Op 19 april heeft het bestuur afscheid genomen van Yvonne Mulder en Frits Krens, als leden van de 
Raad van Advies in welke functie ze beiden ruim 10 jaar actief zijn geweest. Yvonne was daarvoor 
voorzitter en de oorspronkelijke oprichtster van het Peter van Tilburg fonds dat later is hernoemd als 
Talent foundation PvT. Yvonne en Frits kregen naast een mooie bos bloemen een voor deze 
gelegenheid samengeteld “mijmerboekje” met foto’s van Talenten en evenementen uit de tijd dat zij 
hun rol in de Raad van Advies hebben vervuld. Beiden hebben vanaf het ontstaan van de Talent 
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Foundation met grote betrokkenheid en inzet een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de 
stichting. Wij zijn hen hiervoor veel dank verschuldigd.  

   
 
De vrij gekomen plaatsen in de Raad van Advies zijn overgenomen door Lidwien Koopmans en Pieter-
Marijn van  der Velden. De nieuwe Raad van Advies is hieronder weergegeven. 
 

 
 
Vanaf april 2015 is de samenstelling dan als volgt: 

 De heer Peter van Bommel, financieel directeur ASMI 

 Mevrouw Lidwien Koopmans, leidinggevende Klooster Nazareth in Oirschot 
De heer Pieter-Marijn van der Velden, directeur van Het Inventief, een bureau voor strategisch 
communicatieadvies.  

 
 
TRANSPARANTIE 
Op de website http://talentfoundation.nl wordt alle openbare informatie rondom de Talent 
Foundation verstrekt. De actuele activiteiten worden vermeld op de actuele nieuwspagina. 
 
 
CERTIFICERING  
De Talent foundation PvT is afgelopen jaar opnieuw getoetst door het Centraal Bureau 
Fondsenwerving en heeft opnieuw het CBF-certificaat ontvangen. Op grond hiervan mag het CBF-logo 
tot 1 november 2018 door de Talent Foundation worden gevoerd. Wij zijn hierover bijzonder verheugd, 
omdat het CBF-keurmerk voor veel donateurs een kwaliteitsgarantie is waardoor ze hun bijdrage met 
vertrouwen schenken. Binnenkort wordt het CBF-keurmerk vervangen door de nieuwe 
Erkenningsregeling Goede Doelen.  
 

http://talentfoundation.nl/
http://talentfoundation.kittyhawkdns.nl/wp-content/uploads/2016/01/1-IMG_9553.jpg
http://talentfoundation.kittyhawkdns.nl/wp-content/uploads/2016/01/Raad-van-advies-2016.jpg

