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Inhoud : 

Procedure financiële adoptie + follow up + aantal instituten (blz.2-3) 
Bestemming + tijdstip verzending + afhouding (blz.4) 

Bijdragen giften en financiële adoptie (blz.5) 
Evolutie inkomsten en aantal kinderen (blz.6-7) 

Gesteunde projecten (blz.8-9) 
Betalingen en rappels (blz.10) 

Fiscale attesten (blz.11) 
Evaluatie media (blz. 12-13) 

Nieuwsbrief en sociale media (blz.14) 
Acties 2021 (blz. 15) 

Voor varia : zie tijdschriften + digitale nieuwsbrieven
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Procedure financiële adoptie 

Wie, na kennismaking met de algemene richtlijnen interesse heeft om een kind financieel te 
adopteren, ontvangt volgende gegevens:  
Information form of new child (achtergrondinformatie, reden aanvraag steun, inkomen 
ouders, …), foto’s van kind, familie en “woonplaats”, brief van het kind en/of 
contactpersoon, contactadres (indien correspondentie gewenst door de sponsor) 

Termijn 

Normaal gezien loopt deze vanaf de kleuterschool tot einde middelbaar onderwijs. Soms iets 
langer. De kinderen worden door lokale contactpersonen geselecteerd en opgevolgd. 

Bij beëindiging ontvangt de steunouder een “exit report” en vrijblijvend de vraag of er een 
nieuw kandidaatje mag voorgesteld worden. 

De financiële adoptie kan door het instituut vroegtijdig beëindigd worden indien blijkt dat de 
financiële situatie van het gezin verbeterd is, wanneer zij verhuizen en onbereikbaar zijn 
voor opvolging of wanneer zij zich niet houden aan de afspraken. 

De sponsor-ouder kan ook zelf (om welke reden dan ook) de sponsoring op elk ogenblik 
beëindigen. 

De samenwerking met een instituut kan eveneens door Joy for Kids stopgezet worden. 

Follow-up 

Sinds 2005 gebeurt de opvolging d.m.v. een systematisch controlesysteem: 

1.  controle kind-situatie via de jaarlijkse evaluatierapportjes 

2. controle op de aanwending van het sponsorgeld d.m.v. opvraging 

a. audit-report (jaarrekening opgemaakt door een beëdigd boekhouder) 

b. 6-monthly account sheets (per kind) indien onduidelijkheid 

De jaarlijkse evaluatie rapporten van de instituten worden verwacht in juni-juli. 

Alle rapporten worden hier één voor één gecontroleerd en door ons aan de sponsor-ouders 
bezorgd. 

De verslagen leveren nuttige informatie op : recente foto (bewijs dat kind er echt nog is), 
schoolrapport ( dat het studeert)…   

De audit-reports en 6-monthly account sheets geven ons een gedetailleerd overzicht van de 
inkomsten en uitgaven . 

De bevindingen i.v.m. de reports en account sheets worden jaarlijks bijgewerkt en in 
december in een “Circular letter” meegedeeld aan alle instituten samen met de aangepaste 
formulieren , zodat geen gebruik gemaakt wordt van oude gegevens.  

Met instituten die de afspraken niet nakomen , wordt de samenwerking afgebouwd. M.a.w. 
hun afgestudeerde kinderen worden niet vervangen door nieuwe van diezelfde plaats.  
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Aantal instituten per staat 
ASSAM 1 

GUJARAT 2 

GUMLA SRA 1 

JHARKAND DC 1 

KARNATAKA 9 

KERALA 9 

MADHYA PRADESH 1 

MAHARASTRA 2 

ORISSA 8 

TAMIL NADU 11 

WEST BENGAL 8 

AMBIKAPUR – GUMLA – RANCHI – TEZPUR  
(Zusters Ursulinen) 
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TOTAAL 48 
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Giften 

Bestemde giften 

Giften waarvan de gever zelf de bestemming bepaalt, worden tweemaal per jaar 
doorgestort: 

- in januari voor de ontvangsten van juli t/m december 

- in juni voor de ontvangsten van januari t/m mei 

Indien het bedrag te klein is, wordt het slechts 1maal per jaar doorgestuurd. 

Algemene giften 

Algemene giften waarvan de bestemming wordt bepaald door het Bestuur worden 
doorgestuurd na bespreking en goedkeuring. 

Meestal februari/maart: na overzicht jaarresultaat “algemene giften”. 

Noodfonds 

Giften voor het noodfonds worden gebruikt daar waar het nood het hoogst is.  

Bijdragen steunouders 

De ontvangen gelden worden eveneens tweemaal per jaar doorgestort, maar op een ander 
tijdstip dan de giften. 

- in maart voor de ontvangsten van oktober (voorbije jaar) t/m februari 

- in oktober voor de ontvangsten van maart t/m september 

Afhouding 

De afhouding voor administratiekosten blijft gehandhaafd:   

Giften:  

1 - 2.499 €   : -20% 

3.000 – 4.999 €  : -12% 

Vanaf 5.000 €   : -7% 

Sponsorbijdragen  : - 20% 
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Bijdragen financiële adoptie sponsoring / giften 

Joy for Kids ontving in 2021: €498 311.32 

-> €446 440.06 aan bijdragen voor 2427 steunkinderen 

-> € 51 871.26 aan giften 

 

Jaar: 2020 Ontvangen 
bedrag 20% 12% 7% 

Financiële 
adoptie 446440.06 89280.01   

Giften 14317.93 2863.59   

 7720.00  926.40  

 29833.33   2088.33 

Totaal giften 51871.26 5878.32 

Totaal  
fin ad. + giften 498311.32 95166.33 
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Evolutie ontvangsten giften - sponsorbijdragen -  
aantal kinderen 

Jaar € Giften € Sponsor 
Aantal  

kinderen 
Totaal  

ontvangsten 

2006 155 267 692 433 3587 847 710 

2007 115 711 521 200 3740 636 910 

2008 141 375 558 225 3828 699 600 

2009 110 784 582 880 3841 673 664 

2010 89 643 556 483 3858 646 125 

2011 99 972 590 843 3869 690 815 

2012 98 599 530 054 3827 628 653 

2013 80 611 513 840 3749 594 451 

2014 80 947 507 289 3631 588 237 

2015 65 692 497 373 3551 563 065 

2016 75 552 476 215 3137 551 767 

2017 33 177 476 039 3075 509 215 

2018 75 906 461 203 2831 537 109 

2019 75 803 439 674 2634 515 477 

2020 60 595 461 207 2528 521 802 

2021 51871 446440 2427 498 311 
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Gesteunde projecten 2021 

Joy for Kids vzw ontving in 2021: 
 
€446.440 voor financiële adoptie voor 2.430 kinderen  

€51.871 giften voor onder andere volgende bestemmingen: 

- Functioneringskosten van Kegels Orphanage in Bhubaneswar 
- Drop out children via Zusters Ursulinen- in Chattisgarh 
- Dispensarium van de Zusters Ursulinen in Gumla 
- Medical assistance for the poor: aankoop medicatie en gratis onderzoeken en behandeling voor 

de armsten in Calcutta 
- Vamanjoor (Mangalore ): Voedselpakketten voor de door Corona zwaarst getroffen gezinnen. 
- Asha Kiran Shelter Home: opvangcentrum voor meisjes die konden gered worden van 

mensenhandel en van illegale en gevaarlijke tewerkstelling als huishoudhulp. 
- Health is wealth: centrum in Mangalore voor mensen met een levensbedreigende ziekte zoals TBC, 

kanker, HIV/aids, malaria, chikungunya, dengue,... Met dit project willen we Sister Helen helpen om 
patiënten en hun kinderen gezonde maaltijden (rijst, melkpoeder, voedingssupplementen, …) en 
medicatie aan te bieden. Ook is er jaarlijks een medische check up bij de patiënten.  

-  Home for Aged and Handicapped in Nagpur: voor behandeling en opvolging van kinderen en 
jongeren met een beperking door een team van gespecialiseerde dokters, verpleegkundigen, 
fysiotherapeuten en psychotherapeuten + voor aankoop van hulpmiddelen, krukken, rolstoelen, 
looprekken, prothesen, alsook enkele desktopcomputers en laptops om de lichamelijk 
gehandicapte adolescenten en jongeren met verschillende computerprogramma’s op te leiden en 
hen in staat te stellen gemakkelijker een job te verwerven. 
 

- Tailoring project: In september werd een naaiopleidingcentrum geopend in Seva Kendra, Calcutta. 
Drie groepen van 20 meisjes waren heel enthousiast om zich in te schrijven voor de drie maanden 
durende cursus. Er is reeds een wachtlijst. Deze jongeren komen uit een economisch arm milieu. 
Vele ouders verloren hun werk tijdens de pandemie. De meisjes willen nu zelf een gespecialiseerde 
vaardigheid aanleren om mee in te staan voor het levensonderhoud van hun familie.  
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- Onderwijsproject voor 200 tribal-kinderen in Bankisole. Deze locatie wordt vaak over het 

hoofd gezien voor ontwikkelingsactiviteiten. Dit project biedt een opleiding aan de 
kansarme plattelandskinderen die slecht hebben gepresteerd als gevolg van financiële 
beperkingen en verwaarlozing door de familie. De coaching centra hebben een vriendelijke 
leerbenadering: ze gebruiken innovatieve onderwijstechnieken die leiden tot betere 
leerresultaten, ze promoten extra curriculaire activiteiten en brengen de studenten goede 
waarden bij. 

 

Alle homes ontvingen €1500 extra uit ons noodfonds voor “Corona Relief”.  

 

Legaten 
Dank zij een legaat van 67.654,95 € (-7% afhouding)  konden 3 projecten genereus gesteund 
worden : Home for Aged and handicapped, onderwijsproject in Bankisole en Asha Kiran in 
Ranchi.  
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Betalingen 
Vele steunouders werken met een doorlopende opdracht. Anderen betalen op willekeurige 
tijdstippen: maandelijks, per kwartaal of per semester. Betalingen per maand worden niet 
langer aangemoedigd om zo het aantal verrichtingen dat moet ingebracht worden te 
beperken. Zo staat dit niet langer vermeld op de website of op de folder en spreken wij over 
driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijkse betalingen. Als sponsors toch maandelijks willen 
betalen maken we daar geen probleem van.  

De betalingen worden dagelijks op het bureel ingebracht in het ”financieel bestand” voor 
opmaak van de betalingslijsten (sponsoring/giften) voor India en voor de fiscale attesten. 

Maandelijks worden de uittreksels en facturen binnengebracht in het online 
boekhoudsysteem voor verdere verwerking (opmaak resultatenrekeningen per kwartaal en 
jaarbalans).  

Hoe worden de steunouders uitgenodigd om te betalen ? 

1. Met de jaarlijkse evaluatierapporten wordt een overschrijvingsformulier 
meegestuurd, dat desgewenst kan gebruikt worden. 

2. In de najaar editie van het tijdschrift wordt telkens een expliciete oproep gedaan om 
zonder “rappel” en vóór december te storten. 

3. Begin december worden alle bijdragen nogmaals gecontroleerd en ontvangen de 
‘niet-betalers’ een herinnering tot betaling vóór 25 december. 

Rappels 
Begin december werden 380 rappels verstuurd. 21 steunouders (voor 24 kinderen) stoppen 
of gaven geen antwoord. Dit “gestopt” aantal zal in de telling van 2022 opgenomen worden. 
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Fiscale attesten 

Wie in het jaar 2021 een gift(en) voor een totaal bedrag van minstens €40,00 of een bijdrage 
voor financiële adoptie stortte, ontving hiervoor een fiscaal attest. 

Voor het kalenderjaar 2021 werden 1698 attesten verstuurd, waarvan 616 digitaal.  
(Voor kalenderjaar 2020 werden er 608 attesten digitaal verstuurd.) 

Het totale bedrag waarvoor we fiscale attesten uitschreven is €555.808,38. 

Dit bedrag komt niet overeen met het totaal ontvangen bedrag van giften en 
sponsorbijdragen, omdat er steunouders/gevers zijn die geen fiscaal attest wensen. 

Samen met de fiscale attesten voor de stortingen van 2021 verstuurden we een flyer en een 
brief naar alle donateurs. Deze brief had tot doel om de mensen aan te zetten iemand uit 
hun omgeving warm te maken om ook steunouder of gever te worden. 
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Evaluatie media 2021 

Website 

In 2021 waren er 5264 bezoekers op onze website, ten opzichte van 3802 bezoekers in 2020.  

Het aantal bezoekers op de website piekt wanneer we een digitale nieuwsbrief uitsturen of 
wanneer we een post op facebook delen.  

 

Bezoekers in percentage 

• 65 jaar of ouder: 22,43%  
• 55-64 jaar: 19,72%  
• 45-54 jaar: 16,71%  
• 35-44 jaar :13,34% 
• 25-34 jaar: 15,17%  
• 18-24 jaar: 12,63% 

 

62% van de totaal aantal bezoekers zijn vrouwen, 38% zijn mannen.  

56% van de bezoekers zijn uit België, 28% uit Nederland, 6% uit China, 3% uit US, 1% uit 
India, 4% uit Canada, Duitsland, Frankrijk en Suriname (elk 0.5%).  
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Donaties  

We hebben in 2021 donaties ontvangen voor projecten via de website voor een bedrag van 
€1130 ten opzichte van €455 in 2020.  
 

Steun aan kinderen 

62 kinderen vanop de website hebben een Joy-ouder gevonden (68 in 2020). Dit zijn ook 
kinderen van Joy-ouders die een extra kind wilden. 

We merken dat de kinderen die we in de digitale nieuwsbrief zetten, snel een Joy-ouder 
vinden. Dit is dus een zeer efficiënte manier om snel hulp te vinden voor (oudere) kinderen 
in moeilijke situaties. 
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Nieuwsbrief 

Momenteel wordt de nieuwsbrief naar 1358 mensen gestuurd t.o.v. 1294 in 2020. 
Gemiddeld worden de nieuwsbrieven door 60% van de mensen geopend.  
 

Sociale media 

Er vinden 930 mensen onze Facebookpagina leuk t.o.v. 899 likes in 2020. We hebben 132 
volgers op Instagram t.o.v. 106 volgers in 2020. 

Joy for Kids staat op plaats 6 met vergelijkbare andere Facebookpagina’s: 

1. Plan International Belgium - 52 700 likes 
2. SOS kinderdorpen België - 28 400 likes 
3. Dreamcatchers - 12 400 likes 
4. Artsen Zonder Vakantie - 4500 likes 
5. Light for the World Belgium - 2800 likes 
6. Joy for Kids - 930 likes 

Als we vergelijken met de likes die Plan International heeft, doet Joy for Kids het niet slecht.  
Plan België heeft op Facebookberichten bijvoorbeeld eens 4 likes of 50 likes, dan eens 25, 
45, 233 of 261 likes, maar dit met maar liefst 52 700 mensen die de pagina leuk vinden.  
Joy for Kids heeft op Facebookberichten bijvoorbeeld eens 12 likes of 30 likes, dan eens 61, 
28, 45, 41, 24 likes, wat niet slecht is voor 930 mensen die onze pagina leuk vinden.  
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Acties 2021 

In 2021 ondernamen we een aantal acties met als doel extra geld in te zamelen en/of Joy for 
Kids extra naamsbekendheid te geven.  

Wenskaarten 

We maakten 1000 pakketjes van 15 wenskaarten die verkocht worden voor €20. Deze werden via 
ons tijdschrift, nieuwsbrief en Facebook pagina gepromoot. Jammer genoeg was de verkoop geen 
succes. We verkochten in 2021 voor €4613.13 wenskaarten. (De potentiële omzet lag op €20000 bij 
verkoop alle pakketjes). De kosten komen op €2582.05. De opbrengsten dekken de kosten voor het 
drukwerk en versturen maar leveren slechts €2031.08 winst op. Als we in de toekomst nog pakketjes 
zouden verkopen, zijn alle kosten reeds gedekt dus is alles wat binnen komt na aftrek van de 
postzegels is winst. 

De warmste week 

Er werd een aanvraag ingediend bij de ‘Warmste week’ voor ons project Asha Kiran. Het thema van 
2021 was ‘Kunnen zijn wie je bent’. De shelter home van Asha Kiran paste hier zeer goed in. Er werd 
een uitgebreide motivatie en financiële analyse gevraagd. Jammer genoeg werd ons project niet 
geselecteerd en kregen we geen steun.  

Trooper 

We deden een actie om Joy for Kids in de buurt van het kantoor bekend te maken en tegelijk onze 
buren aan te zetten om Trooper te gebruiken om Joy for Kids te steunen. Er werd een brief en flyer in 
500 brievenbussen gestopt in de straten rondom ons kantoor. In 2021 werd er voor €520 getrooperd 
(ter vergelijking: in 2020 ontvingen we €216). We hopen dit bedrag in 2022 nog te zien stijgen dankzij 
de buurtactie.  

Mindwize 

We probeerden om via de fondsenwervingsorganisatie Mindwize meer genereren. Mindwize startte 
met een belactie naar onze bestaande donateurs. Deze werden gevraagd of ze extra wilden doneren 
voor project Asha Kiran. Mindwize had al voor gelijkaardige organisaties geslaagde belacties gedaan 
dus ze zagen het positief in. Na enkele dagen lieten ze ons weten dat de belactie niet liep zoals 
verwacht waarna we in samenspraak besloten om ze vroegtijdig stop te zetten. De redenen die 
Mindwize opgaf: 

“We merken dat er veel onbruikbare nummers tussen zitten (20% van de aangeleverde nummers 
kwam voor op de bel-me-niet-meer-lijst, 16% van de nummers die we al geprobeerd hebben is 
technisch buiten dienst), waardoor het bereik ook veel lager is dan normaal. De mensen die we 
spreken zijn wat argwanend t.o.v. een domiciliëring, en vaak zijn ze ouder dan de gemiddelde 
donateur waardoor ze eerst denken aan hun (klein)kinderen en pensioen qua uitgaven. 
Slechts 5 donateurs wilden een maandelijkse gift doen via domiciliëring van de 123 gesprekken die al 
gevoerd zijn.” 
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