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Voorwoord

Naast het onverdroten nastreven van de doelstellingen hebben
we ook hard gewerkt aan de professionalisering van de
organisatie. En dat alles (natuurlijk) tegen minimale kosten.
De kosten-verantwoorde keurmerken zijn inmiddels ingebed in
de organisatie en het fundament is verstevigd. Keken we de
afgelopen jaren nog goed naar het verleden, om daar wijze
lessen uit te trekken, nu zijn wij volledig gericht op de toekomst.
Want de toekomst is een steekwoord in onze organisatie. Alles
wat wij doen en trachten te bereiken heeft een raakvlak met dit
woord.
Meer donateurs in de toekomst, een nog efficiëntere
organisatie in de toekomst, voor kansarme kinderen een betere
toekomst, ook aandacht voor kinderen in de westerse wereld in
de naaste toekomst, en ga zo maar door.
En dat we voor veel kinderen daadwerkelijk iets kunnen
betekenen, en hun toekomst iets rooskleuriger maken, danken
wij aan u. Aan al die donateurs, sponsors, partners, vrijwilligers,
ambassadeurs en Nobel-laureaten. Het volledige bestuur dankt
u dan ook hartelijk voor u ondersteuning en uw inzet. Maar toch
vooral omdat u degene bent die er voor zorgt dat er kansen
ontstaan.

VOORWOORD

In de periode 2011 en 2012 heeft het ChildRight Fund een
groot aantal doelstellingen weten te realiseren. Als altijd zijn wij,
waar ook ter wereld, opgekomen voor de belangen van kansloze kinderen. We hebben getracht hen een stem te geven, die
geen stem hebben. We hebben hen een luisterend oor
gegeven daar waar velen luisteren. Kortom, het ChildRight
Fund heeft ook in 2013 haar doelstellingen nagestreefd en we
mogen niet ontevreden zijn over hetgeen bereikt is. (maar daar
treft u in dit verslag meer informatie over)

Mei 2014
Het ChildRight Fund
Het bestuur
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Inleiding
Het ChildRight Fund is opgericht in 1994 door de Nederlandse
econometrist Nobelprijswinnaar Prof. Jan Tinbergen († 1994).

Armoede en politieke onwil zorgen ervoor dat kinderen honger
hebben. Dat ze moeten werken, in plaats van zich verder te
ontwikkelen. Dat kinderen economische objecten zijn die - op
ijzingwekkende grote schaal – worden verhandeld, uitgebuit en
misbruikt. “Het is een schandaal”, zei Tinbergen, “dat de wereld
toestaat dat er zoveel van haar kinderen onder zulke miserabele
omstandigheden moeten leven”.
In oktober 2004 is de St. ChildRight, overgegaan in de nieuwe
organisatie “het ChildRight Fund” die de uitgangspunten van Prof.
Jan Tinbergen heeft geadopteerd en zich mede daarom mag
verheugen in de steun van dezelfde groep Nobelprijswinnaars,
welke groep jaarlijks groeit door nieuwe aanmeldingen.
Dit jaarverslag geeft een beeld van de situatie van het afgelopen
jaar in relatie tot de doelstellingen.
Deze doelstellingen hebben wij geformuleerd in het ChildRight
Fund Handvest en worden uitgevoerd conform de richtlijnen van
het RFB Keurmerk (Raad voor Financiële Betrouwbaarheid), het
Keurmerk Goede Doelen en het ANBI. Het geheel staat onder
financiële controle van BDO Accountants.

INLEIDING

Kort voor zijn overlijden richtte hij de St. ChildRight op teneinde
wereldwijde aandacht te vragen voor, met name, de kinderen in
ontwikkelingslanden, omdat die het meest kwetsbaar zijn en het
meest lijden onder de onrechtvaardige verdeling van de welvaart.
Collega Nobelprijswinnaars omarmden zijn initiatief.
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Garantie

Het ChildRight Fund wenst deze doelstellingen zoveel mogelijk
aan haar donateurs en supporters te garanderen. Het is daarom
dat:
-

Er voornamelijk met vrijwilligers wordt gewerkt.

-

De kosten voor kantoor en benodigdheden tot een
minimum zijn beperkt en grotendeels gratis of tegen
(of onder) kostprijs ter beschikking worden gesteld.

-

Het bestuur uit onbezoldigde vrijwilligers bestaat.

Daarnaast geeft het ChildRight Fund de mogelijkheid om donaties
aan bepaalde projecten toe te wijzen. In die gevallen worden alle
penningen, zonder aftrek van overheadkosten, volledig
aangewend voor het desbetreffende project. Dergelijke
“specifieke” donaties worden meestal gedaan door ondernemingen en personeelsverenigingen.

GARANTIE

Het ChildRight Fund bestaat feitelijk uit een groot aantal personen
die een actieve rol willen spelen in het verbeteren van de wereld
en met name de levensomstandigheden van kinderen in zowel
Nederland als de rest van de wereld. Alle betrokkenen zijn het
over één ding eens. De bedragen die door donateurs ter
beschikking worden gesteld, dienen voor het overgrote deel te
worden aangewend voor de doelstellingen die wij nastreven.
Naast het ontwikkelen en ondersteunen van specifieke projecten
betreft dit ook een uitgebreide vorm van informatievoorziening.

Ook organiseert het ChildRight Fund regelmatig evenementen
(doorgaans met een relatief kleine omvang) waarbij door middel
van bijzondere acties (veilingen, verlotingen e.d.) fondsen worden
verzameld. Steeds weer wordt bij aanvang reeds aangegeven aan
welke projecten deze fondsen worden toegekend waarbij zowel
nieuwe en bestaande (reeds goedgekeurde) projecten aan de
orde zijn.

.
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De missie van het ChildRight Fund is, daar waar mogelijk, het
helpen en promoten van de rechten van de meest kwetsbare
kinderen in de gehele wereld.
Aidswezen, kindslaven, kindsoldaten, kinderhoertjes enz.
Kinderen die niet beschikken over de basisvoorzieningen
waaronder wordt verstaan; het recht op gezondheidszorg,
onderwijs, onderdak, voedsel, geborgenheid en veiligheid.
Het is de missie van het ChildRight Fund deze kinderen onder
te brengen in acties teneinde deze voorzieningen te
realiseren en tevens deze groep kinderen een platform te
bieden en namens hen de wereld in kennis te stellen van hun
situatie, wat daaraan gedaan kan worden en welke
mogelijkheden deze kinderen werkelijk zouden hebben indien
ze een eerlijke kans geboden wordt.
Om kort te gaan …….
Het ChildRight Fund vecht vóór de rechten van kinderen
en tegen de exploitatie van kinderen in de vorm van
uitbuiting, misbruik en geweld waar ook ter wereld.

MISSIE

Missie ChildRight Fund
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De organisatie van het ChildRight Fund
De ChildRight Fund organisatie bestaat in 2013 uit :

> Dhr. (Leo) L. Mulder
Bestuur - Secretaris/penningmeester
Verantwoordelijk voor de inhoudelijke verslaglegging
van de vergaderingen, het controleren van intern en
externe administratieve en financiële processen en de
maandelijkse en jaarlijkse financiële verslaglegging.
> Dhr. (Niek) N. Verwoerd
Bestuur - Projecten
Verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van
de bestaande projecten en het acceptatiebeleid van
nieuwe projecten.
Toelichting:
Alle bestuursleden acteren volledig onbezoldigd en ontvangen
ook geen enkele onkostenvergoeding of andere gelden in
welke vorm dan ook

> Mevr. (Rosina) R. Louwaars
Medewerkster - back- en frontoffice
Verantwoordelijk voor de contacten met de sponsors,
donateurs en partners. Het onderhouden van de
contacten met de Nobellaureaten en de externe
correspondentie. Het aansturen van het corps van
vrijwilligers.

ORGANISATIE

> Dhr. (Robert) R. P. Brochard
Bestuur - Voorzitter
Verantwoordelijk voor het beleggen en voorzitten van
bestuursvergaderingen, het aansturen van het kantoor
en het acteren als de centrale contactpersoon voor
externe organisaties en bedrijven.

.
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De voorzitter heeft dagelijks contact met het kantoor en de
bestuursleden hebben maandelijks telefonisch overleg.
Elke drie maanden wordt er een bestuursvergadering belegt
waarbij volgens een vaste agenda punten worden besproken
en beslissingen worden genomen. De vergaderingen worden
genotuleerd.

Alle bestuursleden die betrokken zijn bij het ChildRight Fund
zijn actief in het bedrijfsleven en “doen” het ChildRight fund als
onbezoldigde nevenfunctie waarbij zij gedreven worden door
een sterk ontwikkeld gevoel van sociale verantwoordelijkheid.
Gezien de beperkte omvang van de organisatie, is er geen
toezichthoudend orgaan ingesteld mede gezien de
Accountantscontroles (RA) en aanwezige keurmerken. Wel
heeft het bestuur uit- gesproken dat, indien de organisatie
groeit, dit op termijn een toegevoegde waarde kan hebben.
Mede door de economische crisis blijkt ook het ChildRight Fund
in enige mate te krimpen. Het bestuur had zich dan ook
voorgenomen de organisatie op een dusdanige wijze te
structureren dan er vanaf 2013 volstaan kon worden met
slechts één medewerk(st)er. Dat is gelukt.
In dit kader moet een groter deel van de werkzaamheden door
vrijwilligers worden uitgevoerd (zie ‘toelichting’). Uitbreiding van
het korps der vrijwilligers wordt dan ook gezocht in de
persoonlijke relatiekring van bestuursleden, bestaande
vrijwilligers en andere, bij het ChildRight Fund betrokken,
partijen. Ook die doelstelling is gerealiseerd doch kent geen
ultieme voltooiing. Het versterken van het korps vrijwilligers is
een doorlopend proces.

ORGANISATIE

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van zes jaar
waarna zij zich wederom beschikbaar kunnen stellen. Een
bestuurslid kan zich, conform de statuten, onbeperkt
herkiesbaar stellen.

Toelichting huidige taken vrijwilligers:
 Secretarieel 3
 Voor incidentele evenementen 6
 Buschauffeur 2
 Website 1
 Nieuwsbrief e.d. 1
 Administratie 1
 Nobeladministratie 1
Wij zijn nog opzoek naar:
Dames en heren tussen 20 en 30 jaar voor
voorlichting en werving (bezetting van de
ChildRight bus tijdens grote(re) evenementen.
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Inkomsten en uitgaven
De inkomsten van het ChildRight Fund bedroegen in 2013
€ 223.483,=

De inkomsten waren in 2013 als volgt samengesteld:
> Sponsoring
> Eenmalige donaties
> Reguliere donaties
> Inkomsten evenement*
> Subsidies
> Rentebaten

€
0,=
€
45,=
€ 151.545,=
€ 67.150,=
€
0,=
€
4.743,=

De stichtingslasten waren in 2013 als volgt samengesteld:
> Ondersteuning projecten
> Toegerekende projectkosten

€ 175.900,=
€ 31.224,=

> Informatieverstrekking en voorlichting
> Eigen fondsenwerving

€
€

20.487,=
28.418,=

> Kantoorkosten
> Accountant- en juridische kosten

€
€

45.290,=
24.637,=

Het ChildRight Fund hanteert de richtlijn 650 op haar jaarverslaggeving. Richtlijn 650 is specifiek ontwikkeld voor
fondsenwervende instellingen zoals het ChildRight Fund en is
onder andere bedoeld een transparante verslaglegging te
bewerkstellingen.
Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen van de
Stichting in procenten van de som der lasten bedraagt 70%
(2012: 64%). Het totaal van de bestedingen aan de
doelstellingen van de Stichting in procenten van de som der
baten bedraagt 102% (2012: 60%).

EEN BLIK OP 2013

T.o.v. 2012 betekent dat een toename van. € 26.624,=
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Ten opzichten van 2012 en het 2013 budget vallen een aantal
zaken op:

Een belangrijk evenement heeft in 2013 plaatsgevonden te
weten het Vredespaleis / Kurhaus te Den Haag.
Een aantal Nobelprijswinnaars hebben met kinderen van een
internationale school gediscussieerd over de uitzichtloze
situatie waarin veel kinderen zich helaas bevinden. Daarnaast
is er gesproken over de verantwoordelijkheid die onze
generatie en de komende generatie daarvoor dragen.
Vervolgens heeft er een evenement in het Kurhaus plaatsgevonden waarbij alle betrokkenen van de projecten in 2013
aanwezig waren. De opbrengsten van dit evenement gaf het
ChildRight Fund de mogelijkheid om in 2013 een extra
financiële injectie te geven aan deze projecten.
Ook valt het op dat er, ten opzichte van voorgaande jaren,
relatief veel projecten ondersteund konden worden. Dit is
mogelijk gemaakt door het voorzichtige karakter van het
ChildRight Fund gedurende de crisis. Omdat het bestuur van
mening is dat de crisis langzaam maar zeker op zijn einde loopt
worden m.i.v. 2013 eerder gereserveerde bedragen vrijgemaakt
en donaties geïntensiveerd.

EEN BLIK OP 2013

De rekening courant verhouding met Dhr. R. Chevalier is
teruggebracht naar nul omdat het desbetreffende bedrag,
geheel conform de verwachtingen, is ontvangen.
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Stichtingsvermogen 2013
Het stichtingsvermogen bedroeg ultimo 31/12/2013 € 490.907,=

Deze afname is conform de verwachtingen. Immers, het aantal
donateurs heeft landelijk een krimpend karakter terwijl de
ondersteuning van projecten door het ChildRight Fund een
gestage groei kent.
Het ChildRight Fund hanteert m.i.v. 2014 een drie-jarig budget.
(2014-2015-2016) De ontwikkeling van het saldo is daardoor op
de langere termijn voorspelbaar en transparant.
Het ligt niet in de doelstellingen van het ChildRight Fund om
grote reserves op te bouwen of op een andere wijze de haar ter
beschikking gestelde gelden te beleggen. Wel heeft het bestuur
er voor gekozen haar reserves op verschillende rekeningen in
bewaring te geven teneinde optimaal gebruik te kunnen maken
van de garantieregeling indien banken (wederom) in de
problemen komen.
In de periode van 2014 t/m 2016 is een afname van de eigen
reserves van ca. 65% opgenomen. De vrijgekomen gelden
worden veelal natuurlijk aangewend voor de doelen waarvoor
zij oorspronkelijk zijn gereserveerd. Het ondersteunen van de
minder bedeelde kinderen in deze wereld.
Er is enkele jaren geleden gekozen voor het opbouwen van
reserves i.v.m. de laagconjunctuur waarmee Nederland werd
geconfronteerd hetgeen in vrijwel alle gevallen ook afname van
het aantal donateurs tot gevolg heeft. Omdat we er rekening
mee houden dat de crisis op zijn einde loopt heeft het bestuur
besloten de reserves stapsgewijs af te bouwen. Deze aanpak
heeft als positief effect dat de gereserveerde gelden nog altijd
worden besteed aan de doelen die wij nastreven en niet
verloren zijn gegaan tijdens de crisis. Het bestuur is van
mening dat dit zuinige en verantwoorde financiële beleid recht
heeft gedaan aan haar donateurs en de kinderen uitzicht heeft
gegeven op een maximale ondersteuning.

EEN BLIK OP 2013

Ten opzichte van 31/12/2012 betekent dat een afname van
€ 102.473,=
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Projecten

A.

Éénmalige donaties aan projecten die een specifieke
wens hebben geuit. Dit betreft in de meeste gevallen
het honoreren van uitgaven indirect t.b.v. kinderen
zoals transportmiddelen, meubilair e.d.

B.

Jaarlijkse ondersteuning van projecten. Dit betreft in
alle gevallen het (mede) ondersteunen van
opvangtehuizen, scholing, medische zorg, voeding enz.
Dit soort verplichtingen worden jaarlijks geëvalueerd.

C.

Spontane éénmalige donaties. Dit betreft het honoreren
van oproepen na ernstige calamiteiten zoals bijv.
(natuur)rampen.

In alle gevallen staat “het kind” centraal en worden alleen
aanvragen gehonoreerd die een direct verband met kinderen
hebben. Op de volgende pagina’s zijn de projecten nader
omschreven.
ChildRight probeert zo goed mogelijk in contact te blijven met
haar donateurs, partners, sponsors en andere enthousiaste
mensen doch heeft nu eenmaal financiële beperkingen. Onze
financiële middelen worden in zijn geheel beschikbaar gesteld
door sponsors en donateurs en worden aangewend voor de
kinderen. Er worden geen gelden vrijgemaakt voor het maken
van mooie nieuwsbrieven en folders. Natuurlijk is onze website
- www.childright.nl - een geweldig communicatieplatform
maar ook facebook is een medium dat we gebruiken. Het is
goedkoop, direct, eenvoudig en voor (vrijwel) iedereen
bereikbaar. Wordt onze “vriend” op facebook en volg ons realtime.

PROJECTEN 2013

Het ChildRight Fund ondersteunt een aantal projecten welke
als volgt kunnen worden onderverdeeld:

Omdat het ons gegund is het geld van onze donateurs te
besteden aan de minder bedeelde kinderen in deze wereld, en
er erg veel goede doelen zijn, heeft het ChildRight Fund een
100% transparantiebeleid ingevoerd. De jaarcijfers samen met
dit jaarverslag zijn daar voorbeelden van. Onze site en
facebook vormen de communicatieplatformen. Heeft u een
mening, ideeën, opmerkingen of aanmerkingen, schroom dan
niet om contact met ons op te nemen. De post, de telefoon en
e-mail kunnen daarvoor gebruikt worden, en een bezoek aan
ons kantoor worden altijd op prijs gesteld.
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Overzicht projecten 2013
: Sanuk day care centre
: Thailand
: € 10.400,00

Dit dagverblijf biedt overdag onderdak en een beschermd
onderkomen aan kinderen van ouders die in constructie
kampen/bouw plaatsen wonen gemaakt van golfijzeren platen.
Deze arbeiders komen voornamelijk uit Thailand, Myanmar,
Cambodja (sommige door onderaannemers illegaal te werk
gesteld).Omdat beide ouders werken en al heel vroeg in
vrachtwagens vertrekken naar diverse bouwstellingen worden
de kinderen aan hun lot overgelaten en gaan op de
bouwplaatsen zwerven waardoor hun veiligheid in gevaar wordt
gebracht en er levensgevaarlijke situaties ontstaan met zelfs de
dood tot gevolg.
In het Day Care Centre krijgen zij alle verzorging; eten,
educatie, worden gewassen en gekleed. De leeftijd van de
kinderen varieert van 3- 14 jaar.
Binnenkort wordt er nog een dagopvang geopend zodat meer
kinderen een veilig onderkomen hebben als ouders moeten
werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
Onlangs heeft ChildRight Fund een bezoek gebracht aan
Sanuk Day care centre.

Naam project
Land
Ondersteuning 2013

: Huis Baba Kathmandu
: Nepal
: € 6.000,00

Baba Nepal is een klein kindertehuis aan de rand van
Kathmandu. Zij vangen kinderen op die niet langer thuis
kunnen wonen. Veel kinderen komen uit extreme armoede, zijn
verwaarloosd en/of mishandeld. Het Baba Nepal kindertehuis is
enkele jaren geleden opgezet door een Nepalees echtpaar. Zij
hebben het tehuis altijd samen gerund en de kinderen als hun
eigen kinderen opgevangen en opgevoed. Momenteel wonen
er 13 kinderen in Baba Nepal. Zij variëren in leeftijd van 5 tot
15 jaar oud. Het tehuis wordt momenteel gerund door de
oprichtster en 'moeder’ van het tehuis. Zij krijgt hulp van een
oudere buurvrouw die voor de kinderen kookt. Verder houdt
een Nepalese vrijwilliger ook een oogje in het zeil.

PROJECTEN 2013

Naam project
Land
Ondersteuning 2013
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: The Afghan Peace Volunteers, Kabul
: Afganistan
: € 10.000,00

Straatkinderen in Afghanistan Kabul krijgen betere kansen door
de Afghaanse vrede vrijwilligers. Zij voorzien deze kinderen van
warme kleding in de winter, een zak rijst en fles olie 1 keer per
maand voor hun familie en diverse materialen voor hun
school/opleiding.
Deze kinderen leven op straat en helpen hun familie met
inkomen door allerlei bruikbaar vuilnis/afval te verzamelen.
Dit project is geadviseerd door Nobelprijswinnaar Mrs Maguire
welke nauwe banden onderhoud en tevens de ontwikkelingen en
besteding van het bedrag volgt.

Naam project
Land
Ondersteuning 2013

: Bulembu
:Swaziland
: € 22.900,00

Bulembu is een klein dorpje in de bergen van Swaziland en was
tot 2002 een "mijndorp". Er woonden dan ook veel mijnwerkers.
Nadat de mijn werd gesloten kregen de huizen een nieuwe
bestemming.
Circa 2000 (wees)kinderen zouden hier een thuis kunnen
vinden. Op dit moment zijn er ongeveer 230 weeskinderen in
Bulembu opgevangen. De droom is dat Bulembu een
zelfvoorzienende gemeente zal worden. Een dorp waar kinderen
een warm (t)huis hebben, naar school kunnen en zich kunnen
ontwikkelen.
ChildRight helpt Bulembu met de structurele ondersteuning van
deze gezinnen.

Naam project
Land
Ondersteuning 2013

: Kasih Karunia, Oost-Java
: Indonesië
: € 8.900,00

PROJECTEN 2013

Naam project
Land
Ondersteuing 2013

Op Java geeft ChildRight financiële steun aan het weeshuis
Kasih Karunia (Gezegende Liefde) in Pare op Oost-Java (nabij
de stad Kediri).
Een tehuis waar momenteel zo'n vijftig niet gewenste kinderen
liefdevol worden verzorgd onder leiding van Bapak Tíus en zijn
vrouw
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: Bon Repos
: Haïti
: € 7.900,00

Haïti is één van de armste landen ter wereld. Duizenden
kinderen op Haïti zijn dakloos geworden en vele van hen moeten
ook hun ouders missen.
Er is inmiddels een start gemaakt met het bouwen van onderdak
om in ieder geval 48 kinderen op te vangen in de te bouwen
gezinshuizen. Een "gezin" bestaat uit 12 kinderen met twee
tantes (verzorgsters) en een assistent tante.
De jongetjes wonen gescheiden van de meisjes vanwege de
cultuur. Naast onderdak krijgen de kinderen ook kleding,
scholing, voeding en medische verzorging.
Zeker
ook
aan
het
professioneel
begeleiden
van
getraumatiseerde weeskinderen wordt aandacht aan besteedt.
De tantes (verzorgers) van de weeskinderen krijgen ook de
benodigde training.

Naam project
Land
Ondersteuning 2013

: Kimbanseke
: Congo
: € 7.900,00

In Kimbanseke, een buitenwijk van Kinshasa, de hoofdstad van
de Democratische Republiek Congo steunt ChildRight jonge
meisjes tussen de 13 en 17 jaar oud.
De meeste zijn jonge alleenstaande moeders. De grootste
problemen van de bevolking zijn: ondervoeding, werkloosheid,
gebrek aan infrastructuur, armoede, toeneming van analfabeten
en prostitutie, gebrek aan drinkwater en stroom.
De jonge ongehuwde moeders krijgen de kans om een opleiding
te volgen in de praktijkschool van het centrum zodat ze straks in
hun eigen levensonderhoud en dat van hun kind kunnen
voorzien en zelfstandig kunnen gaan werken als bijvoorbeeld
kapster of kleding maakster.
Als geschoolde arbeiders zullen zij niet afhankelijk meer zijn van
het verdienen van geld in de prostitutie. Naast de opleiding leren
ze hun eigen boekhouding te doen wanneer zij straks zelfstandig
gaan werken.
Voor de minderjarige alleenstaande moeders die analfabeet zijn
is er een cursus beschikbaar.

PROJECTEN 2013

Naam project
Land
Ondersteuning 2013
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Naam project
Land
Ondersteuning 2013

: Voice of Children
: Nepal
: € 34.000,00

Naam project
Land
Ondersteuning 2013

: Pondicherry kinderhuis Soorya Udayam
: India
: € 7.900,00

Het opvanghuis Soorya Udayam Illam oftewel "Huis van
de Opgaande Zon" biedt ruimte voor ca. 40 kinderen.
Het is tevens een onderwijscentrum voor kinderen uit de regio.
Udayam Illam is een ecovriendelijk en deels zelfvoorzienend project.
Het opvanghuis is het kloppende hart te midden van de overige
sociaal-maatschappelijke activiteiten, te weten de emancipatie van
de lokale gemeenschap door middel van zelfhulpgroepen en
microkredieten, onderwijsprogramma's, gezondheidszorg en
voorlichting over hygiëne.
ChildRight heeft financieel bijgedragen aan de aanschaf van een
schoolbus. De bus zal worden gebruikt voor het vervoer van
kinderen van het opvanghuis Soorya Udayam (doktersbezoek,
excursies, vervolgonderwijs, etc.) en dagelijks vervoer van 'drop-out'
kinderen uit de omliggende dorpen naar de Empowermentschool
voor speciaal onderwijs.
Deze ophaaldienst is essentieel om deze groep kinderen weer naar
school te krijgen terwijl ze in hun eigen omgeving kunnen blijven
wonen.
ChildRight heeft financieel bijgedragen aan de bouw, als ook een
schoolbus gefinancierd en steunt tot en met heden ook het
onderwijsproject voor speciaal onderwijs aan drop-out kinderen in
Pondicherry in India.

Naam project
Land
Ondersteuning 2013

PROJECTEN 2013

ChildRight sponsort dit kinderhuis al vanaf 2006.
Ruim 40 kinderen zijn op deze manier verzekerd van een veilig
onderkomen, onderwijs en medische verzorging. Veel kinderen
worden van de straat hier liefdevol opgenomen.

: Biemso timmeratelier en scholarship
: Ghana
: € 7.900,00

Deze kinderen (arm/weeskinderen) krijgen een scholarship zodat zij
wel het onderwijs kunnen volgen .
Ook is er een timmeratelier waar opleiding gegeven wordt.
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: Satang Jabang school, Kafoutine
: Senegal
: € 7.900,00

De donatie van ChildRight heeft bijgedragen aan de lessen
Couture, Tuinbouw en Veeteelt (kippen), Batik/Textiel beschilderen
en Alfabetisering.
Kafoutine is een levendig traditioneel Afrikaans vissersdorp in
Senegal. Het heeft geen stromend water, de wegen zijn van zand,
en er is nauwelijks elektriciteit.
Veel kinderen kunnen niet naar de basisschool, en degenen die
geluk hebben zitten in klassen van 60 tot 90 leerlingen. Op deze
school worden driejarige beroepsopleidingen gegeven met vakken
als textiele werkvormen, batik, koken, tuinbouw, het maken van
yoghurt en zeep en het inmaken van groenten en fruit.
Alfabetisering, gezondheidsleer, bedrijfsvoering en natuurbehoud
staan eveneens op het programma.
De school geeft een concrete kans op een beter bestaan aan al
die jongens en meisjes van 12 jaar en ouder die nauwelijks
basisonderwijs hebben gehad of nooit eerder in hun leven naar
school zijn geweest.

Naam project
Land
Ondersteuning 2013

: Corjuconi huis
: Colombia
: € 7.900,00

Kinderen die aan hun lot zijn overgelaten en die niet voor zichzelf
kunnen zorgen. De kinderen (7-15 jaar) zijn afkomstig uit de
Colombiaanse stad Palmira en het gebied rondom deze stad. In dit
gebied zijn veel arme huishoudens waarvan 70% niet in de
dagelijkse behoeften kan voorzien. De kinderen zien zich
genoodzaakt tot stelen of bedelen op straat. Er wordt gezorgd voor
liefdevolle opvang en (beroeps)onderwijs, maar ook in goede
begeleiding zodat de kinderen verantwoordelijkheid leren dragen
en een meer gezonde basis krijgen.
De kinderen krijgen te eten en worden op pedagogisch,
psychologisch, medisch en recreatief gebied gesteund.
Het is inmiddels ook duidelijk geworden dat veel meer kinderen
hulp nodig hebben.
Om meer kinderen op te kunnen vangen, wordt er gebouwd aan
meer fysieke ruimte.

PROJECTEN 2013

Naam project
Land
Ondersteuning 2013
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: Batam en Kasu
: Indonesië
: € 16.300,00

Onderwijs en intensieve begeleiding voor een betere toekomst aan
kinderen uit de armste lagen van de bevolking is het doel van de
ondersteuning die ChildRight hen biedt.
Studiebeurzen, boekengeld en uniformen, bibliotheken en
leerhuizen waar de kinderen na schooltijd ook terecht kunnen voor
computerlessen, handenarbeid, sport & spel, huiswerkbegeleiding
en natuurlijk voor het lezen en lenen van boeken. Alle faciliteiten
zijn gratis toegankelijk. De kinderen die in de eerste klas van de
school MI Darul Ikwan zitten wonen op het kleine visserseilandje
Kasu. De lagere middelbare school op het eiland Batam worden
de kinderen gesteund in de ruimste zin van het woord. Kasu is één
van de vele kleine eilandjes in de regio.
Vrijwel alle inwoners op dit eiland leven van de visvangst en
aanverwante beroepen en de levensstandaard is erg laag. Er is
geen elektriciteit. Alleen 's avonds kan er elektriciteit 'gehuurd'
worden van de weinige bewoners die over een generator
beschikken. Ook is er geen stromend water. Kasu is te bereiken
door een bootje te huren en ligt op ruim 1 uur varen van het eiland
Batam. Er zijn geen veerdiensten en de bewoners leven dus erg
geïsoleerd. Omdat de bewoners leven van de visvangst zijn ze
uitermate afhankelijk van het weer. Bij slecht weer kan er niet
gevaren worden en wordt er dus geen vis gevangen.
Maar, ook in goede tijden, met veel vis, zijn de inkomsten van de
bewoners nauwelijks voldoende om te voorzien in het eerste
levensonderhoud en geld voor de schoolopleiding van de kinderen
is er dan ook zelden. Zodra de kinderen groot genoeg zijn gaan ze
mee de zee op, tenzij er geld is voor de schoolopleiding.
Een goede schoolopleiding is dan ook de enige kans om te
ontsnappen aan de armoede spiraal.

Naam project
Land
Ondersteuning 2013

: Bachi Aama, Kathmandu
: Nepal
: € 7.900,00

PROJECTEN 2013

Naam project
Land
Ondersteuning 2013

ChildRight ondersteunt een opvanghuis Bachi Aama met circa 19
kinderen op het gebied van levensonderhoud onderdak en
onderwijs. Ieder kind heeft zo zijn eigen verhaal.
Sommigen zijn wees, van sommigen zijn de ouders ziek,
sommigen hebben lepra of kunnen om een andere reden niet bij
hun ouders of familie wonen.
Er wordt nu aan een aardbevingsbestendig huis gebouwd dat dit
jaar in gebruik genomen zal worden.
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Naam project
Land
Ondersteuning 2013

: Baturraden kleuterschool Pelita Hati
: Indonesië - Java
: € 13.500,00

Naam project
Land
Ondersteuning 2013

: Mbale, Jinja Lira en Masaka
: Oeganda
: € 3.000,00

Straatkinderen kunnen naar school . De oorzaken dat kinderen
daar op straat belanden is armoede, geen ouders; door HIV/Aids
of tijdens de burgeroorlog overleden. Straatkinderen/jongeren
worden in een groep getraind en krijgen vaardigheden aangeleerd
om hun gedrag te veranderen en elkaar te motiveren hun oude
leven los te laten.
De kinderen worden voorbereid om weer in te stromen in het
reguliere onderwijs. De straatkinderen mogen na hun rehabilitatie
gratis naar de echte basisschool.

PROJECTEN 2013

Structurele verbetering van de levensstandaard. Vergroting van de
kansen op een goede opleiding is de beste basis voor een betere
toekomst. De bouw van de nieuwe kleuterschool is inmiddels een
feit. Een bord/banner met de naam van ChildRight erop pronkt
naast de school
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Informatievoorziening 2013

►

De aangepaste website geeft meer helder de projecten
weer en wordt dan ook zeer frequent bezocht. De
website wordt (door vrijwilligers) zeer actueel gehouden
en wij nodigen u dan ook van harte uit een regelmatig
bezoek aan onze website te brengen. Zoals al eerder
gemeld worden aanbevelingen, ideeën, aan- en
opmerkingen altijd op prijs gesteld.

►

Tijdens een groot aantal kleinere presentaties in
Nederland heeft het bestuur (of leden daarvan) een
beeld geschetst van de treurige situatie waarin
sommige kinderen zich bevinden. Dit alles maakt deel
uit van onze wens de bewustwording te vergroten en
betrokkenheid te realiseren.

►

Ons informatiemateriaal (folders e.d.) is nog altijd
enigszins gedateerd en beperkt. Dit heeft alles te
maken met de keuzes die door het bestuur worden
gemaakt. Onze beperkte middelen besteden wij liever
niet aan druk- en portokosten. Wij hopen nog altijd een
sponsor te vinden voor dit medium maar het heeft
binnen de organisatie geen hoge prioriteit gekregen.

►

Een groot ChildRight evenement heeft plaatsgevonden
in 2013. In het Vredespaleis hebben kinderen van
internationale scholen mogen discussiëren met een
aantal Nobelprijswinnaars over kansarme kinderen en
de mogelijkheden voor de toekomst. Omdat de
deelnemende kinderen de initiators van de toekomst
zijn hecht het ChildRight Fund veel waarde aan de
informatieverstrekking aan deze leeftijdsgroep.
Op deze wijze tracht het ChildRight Fund ook de
nieuwe generatie bewust te maken van de problemen
die sommige kinderen ondervinden en welke kansen er
voor hen liggen om op een positieve wijze te blijven
werken aan deze misstanden.

INFORMATIEVOORZIEING

Na de verschillende voorbereidingen die we in voorgaande
jaren hebben uitgevoerd, kon het ChildRight Fund in 2013 haar
doelstellingen op dit gebied volledig realiseren.
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Ook tijdens het evenement in het Vredespaleis werd
het ChildRight Statement ondertekend door de
aanwezige Nobelprijs winnaars waarmee het korps van
laureaten die het ChildRight een warm hart toedragen
wederom is gegroeid.
Een aantal vrijwilligers en sponsors zijn momenteel
druk bezig met het samenstellen van een ChildRight
boek waarin relevante algemene informatie over de
doelen die wij nastreven worden weergegeven.
De lancering van dit boek hopen wij in 2015 plaats te
kunnen laten vinden.
►

In het Kurhaus te Scheveningen heeft een Gala plaatsgevonden. Dit Gala was omkleed met muziek en
bijgewoond dat onze ambassadeurs, een aantal
Nobelprijswinnaars en vertegenwoordigers van vrijwel
alle projecten die het ChildRight ondersteund. De tafels
waren alle volledig gesponsord. Tijdens deze avond
kon het ChildRight Fund een groot aantal projecten een
belangrijke extra financiële injectie geven.
Het is helder dat deze noodzakelijke extra financiële
bijdrage geheel tot stand kon komen door alle
deelnemers aan deze Gala avond. Namens alle
projecten, hun begeleiders en de betrokken kinderen
dankt het bestuur van het ChildRight Fund een ieder
die dit mogelijk heeft gemaakt.
Alle aanwezigen waren zeer onder de indruk van de
video toespraak aan allen aanwezigen door hare
koninklijke hoogheid Prinses Laurentien die op deze
wijze haar betrokkenheid met kansarme kinderen en
haar warme gevoelens voor Het ChildRight Fund
benadrukte.

INFORMATIEVOORZIEING

Informatievoorziening 2013
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►

In 2013 heeft het ChildRight Fund een 10-tal Nobelprijs
winnaars voor de Vrede, mogen ontmoeten tijdens een
special evenement in Warschau. Onder de aanwezigen
waren o.a. de Dalai Lama en Miss. Maquire Williams
aanwezig. Deze laatste heeft ook ons evenement in het
Vredespaleis in ’s Gravenhage bijgewoond.
Voor een impressie van dit evenement verwijzen wij u
naar onze site www.childright.nl

►

Vanwege zijn niet aflatende betrokkenheid met de
minder bedeelde kinderen in onze wereld, zijn
enthousiasme, doorzettingsvermogen en strijdvaardigheid heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd
onze voorzitter, Dhr. R. Brochard een Ridderorde toe te
kennen. Dhr. Brochard heeft tijdens de uitreiking zijn
benoeming tot Ridder in de Orde van de Oranje
Nassau opgedragen aan alle Laureaten en vrijwilligers
die het mogelijk maken het leven van kansarme
kinderen te verbeteren.

►

Ook dichter bij huis zijn er kansarme kinderen, kinderen
die (nog) geen stem hebben en daardoor onvoldoende
gehoord worden. We spreken in dit geval met de
ongeborene en de baby’s. Samen met een Universiteit
zijn wij een onderzoek gestart naar de problemen die
zich vlak voor-, tijdens- en net na een geboorte
voordoen en op welke wijze dit verbeterd kan worden.
De naam van dit project is “Stolen Childhood” en is in
2014 actueel geworden. Voor dit onderzoek heeft het
ChildRight Fund een bedrag van € 40.000,= toegekend.
Natuurlijk wordt iedereen middels onze standaard
communicatieplatforms op de hoogte gehouden en ook
dat is een reden om onze website te bezoeken.

INFORMATIEVOORZIENING

Informatievoorziening 2013
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In 2013 hebben er verschillende vormen van fondsenwerving
plaatsgevonden. Natuurlijk heeft dit plaatsgevonden tijdens het
evenement in het Kurhaus maar ook is de ChildRight informatie
bus nadrukkelijk aanwezig geweest tijdens diverse kleinere
individuele kleinschalige evenementen in ’s Gravenhage.
Deze beperkte vorm in combinatie met de nog altijd heersende
laagconjunctuur geeft een krimpend beeld van het aantal
donateurs. Dit lag al sedert enkele jaren in de lijn der
verwachting hetgeen voor het bestuur van het ChildRight Fund
om een defensief en voorzichtig financieel beleid te volgen.
Mede door deze voorzichtige (zuinige) wijze van acteren heeft
het teruglopend aantal donateurs geen nadelige consequenties
voor de projecten die wij ondersteunen. Natuurlijk is het wel van
belang om het aantal donateurs de komende jaren weer te
laten groeien.
In de periode 2014 t/m 2016 zal het ChildRight Fund dan ook
zoeken naar een samenwerking met gespecialiseerde
organisaties op het gebied van fondsenwerving. Dat de kosten
en de baten onze hoogst mogelijke aandacht hebben, moge
duidelijk zijn.

FONDSENWERVING

Fondsenwerving
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Communicatiebeleid

Een belangrijk platform vormt onze website (www.childright.nl) die
wij in een nieuw jasje hebben gegoten.
Een nadeel van de relatief kleine organisatie die het ChildRight is,
is dat wij moeite hebben de website constant up-to-date te
houden. Dat is natuurlijk een effect van het werken met vrijwel
uitsluitend vrijwilligers maar zal in 2014 verbeterd moeten worden.
Nieuwsbrieven worden (nog) niet verstuurd omdat de portokosten
niet passen binnen onze financiële doelstellingen. Zoals al eerder
gemeld zijn onze website, email en facebook onze communicatie
platforms. Omdat mailverkeer voor alle betrokken partijen
kosteloos is, heeft dit dan ook onze nadrukkelijke voorkeur.
Wij hopen in de naaste toekomst nog altijd een sponsor te vinden
voor een nieuwsbrief aan onze donateurs.

COMMUNICATIE

Voor het ChildRight Fund is communicatie met haar donateurs,
projecten en andere geïnteresseerden van essentieel belang.
Echter, ook hier vormt onze financiële draagkracht en onze
uitgangspunten een beperking.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagina 23 van 28
Stichting Het ChildRigt Fund Jaarverslag 2013
(doc. nr. 2013/14-233def _ CRF jaarverslag 2013-concept)

Keurmerken
ANBI

RfB-keurmerk
Het ChildRight Fund beschikt ook over een RfB-keurmerk.
Het RfB-keurmerk (Raad voor financiële Betrouwbaarheid)
geeft, naar de mening van het bestuur van het ChildRight Fund
een optimale zekerheid voor al haar donateurs dat er op een
zeer verantwoorde wijze met fondsen worden omgesprongen.
Het Rfb-Keurmerk is geldig tot maart 2015 en zal in het eerste
kwartaal van 2015 wederom door ons worden aangevraagd.

Keurmerk Goede Doelen
In 2013 heeft Het ChildRight Fund ook het Keurmerk Goede
Doelen verkregen. Tezamen met het ANBI en het RfB
keurmerk alsmede de jaarlijkse RA accountantscontrole door
BDO meent het bestuur een optimale transparantie te hebben
gecombineerd met een maximale zekerheid voor onze
donateurs en sponsors.

KEURMERKEN

In 2013 is de ANBI gecontinueerd wat betekent dat wij onze
donateurs de zekerheid konden geven dat het ChildRight Fund
op een verantwoorde (fiscale) wijze met de ter beschikking
gestelde fondsen omgaat.

BDO Accountants
Al de door ons aangeleverde financiële transacties staan onder
algehele controle van accountants van die deze controle in
2013 kosteloos heeft uitgevoerd en hebben voorzien van een
controle-verklaring. (deze treft u op onze website aan)
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Doelstellingen 2014

>

Ondanks de financiële crisis een kleine toename
realiseren in fondsenwerving. Het werven van nieuwe
donateurs maakt deel uit van deze doelstelling.

>

Het uitbreiden van het korps van vrijwilligers.

>

De communicatie met onze donateurs. Hierbij zijn
actualiteit,
volledigheid
en
transparantie
de
kernwaarden. De kinderen die wij ondersteunen
danken die steun niet aan het ChildRight Fund maar
aan de donateurs van het ChildRight Fund. Het is onze
plicht en opdracht om onze donateurs klip en klaar te
informeren, zaken weer te geven zoals zij werkelijk zijn
en zaken dus niet mooier afschilderen. Onze donateurs
hebben dat recht, de kinderen verdienen het en wij zien
het als één van onze opdrachten.

>

Het uitbreiden van het korps der laureaten.

>

Het ondersteunen van een groot aantal nieuwe
projecten.

>

Het organiseren van enkele kleinschalige evenementen
met als doel de bewustwording van het publiek te
beïnvloeden.

>

Het optimaal actueel houden van onze website.

>

Het ondersteunen van een universitair onderzoek naar
de situatie van jonggeborenen in de Westerse Wereld.
(Stolen Childhood) Hiervoor zal in 2014 een reservering
worden opgenomen van € 40.000,=

DOELSTELLINGEN

Voor 2014 zijn de volgende doelstellingen van toepassing:
(in willekeurige volgorde)
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Stichtingsvermogen …………………

€ 517.000,=

Verwachte inkomsten ……………….
Ondersteuning projecten ……………
Informatieverstrekking ………………
Overige kosten ………………………
Reservering calamiteitenhulp ………

€ 238.800,=
€ 204.200,=
€ 35.000,=
€ 83.400,=
€ 125.000,=

Budget 2015
Stichtingsvermogen …………………

€ 430.000,=

Verwachte inkomsten ……………….
Ondersteuning projecten ……………
Informatieverstrekking ………………
Overige kosten ………………………
Reservering calamiteitenhulp ………

€ 246.150,=
€ 180.000,=
€ 36.000,=
€ 84.000,=
€ 100.000,=

Budget 2015
Stichtingsvermogen …………………

€ 380.000,=

Verwachte inkomsten ……………….
Ondersteuning projecten ……………
Informatieverstrekking ………………
Overige kosten ………………………
Reservering calamiteitenhulp ………

€ 180.000,=
€ 200.000,=
€ 50.000,=
€ 87.000,=
€ 75.000,=

Zoals reeds eerder vermeld heeft het bestuur besloten eerder
gereserveerde gelden toe te kennen aan de projecten en het
ondersteunen van (nieuwe) projecten te intensiveren.
Zichtbaar is een reductie van het stichtingsvermogen hetgeen
geheel in lijn der verwachtingen is. Het bestuur wenst
voldoende reserves te behouden om aangegane meerjarige
verplichtingen te kunnen blijven garanderen en aanvullend
daarom een (bescheiden) bedrag beschikbaar te houden voor
spoedhulp en calamiteiten.

BUDGET 2015 - 2016

Budget 2014

Er worden geen hogere kosten verwacht voor de organisatie
zelf. Deze blijft in de huidige bescheiden vorm gehandhaafd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagina 26 van 28
Stichting Het ChildRigt Fund Jaarverslag 2013
(doc. nr. 2013/14-233def _ CRF jaarverslag 2013-concept)

Tot slot

Daarnaast zijn in 2013 een aantal Goede Doelen (wederom)
negatief in het nieuws gekomen wat in vrijwel alle gevallen te
maken heeft met financiële aangelegenheden. Medewerkers en
bestuursleden die een onevenredig hoge vergoeding voor hun
werkzaamheden opnemen waardoor donaties niet gebruikt
worden voor het doel waarvoor zij zijn gegeven. Storend is het
dat dergelijke vergoedingen niet transparant blijken te zijn
waardoor het publiek geconfronteerd wordt met grote
teleurstellingen.
Het bestuur hecht er aan nogmaals te vermelden dat het
ChildRight Fund in 2013 slechts één medewerkster in dienst
heeft gehad tegen
een normaal salaris en de
huisvestigingskosten extreem laag gehouden zijn. Daarnaast
heeft het voltallige bestuur sinds de oprichting van het fonds
afstand gedaan van het recht op financiële vergoedingen in
welke vorm dan ook. Het bestuur is volledig onbezoldigd en
ontvangt ook geen andere onkostenvergoedingen. Dat was de
afgelopen jaren zo, en dat zal zo blijven.

TOT SLOT

De “wereld” van Goede Doelen was in 2013 weer nadrukkelijk
in het nieuws. Enerzijds heeft de financiële crisis grote
gevolgen. Veel donateurs zijn niet langer in staat om de eindjes
aan elkaar te knopen en zien zich genoodzaakt hun bijdrage te
staken of te reduceren. Het bestuur van het ChildRight Fund
begrijpt dat en stelt met stijgende tevredenheid vast dat “onze”
donateurs blijkbaar in staat zijn te volharden in hun donaties.
Hoewel een duidelijke reductie van onze inkomsten zichtbaar
is, heeft ons “zuinige en defensieve” beleid in combinatie met
de bestaande donaties er voor gezorgd dat wij al onze
doelstellingen hebben kunnen verwezenlijken. Het is helder dat
een grenzeloos respect en dankbaarheid op zijn plaats is.

Het ChildRight Fund heeft dit verslag opgemaakt op basis van
alle adviezen, regelgeving en voorschriften waarmee wij een
optimale transparantie nastreven. Echter, mocht er, om welke
reden dan ook, toch behoefte bestaan aan een aanvullende
toelichting dan zal het bestuur een verzoek daartoe altijd
honoreren.
Het ChildRight Fund.
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