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Voorwoord 
 
 
Geachte lezer, 
 
Bijgaand het jaarverslag van The Thom Foundation over 2021. 
  
Dit jaar hebben we minder projecten gesteund, dan ‘normaal’. Dit komt omdat we significant 
minder verzoeken voor sponsoring kregen en dus ook minder te kiezen hadden. 
Dat Covid 19 hiervan de veroorzaker is, mag duidelijk zijn. In veel landen hadden met name de 
arme mensen een dagtaak aan overleven, inkomsten werden minder of verdwenen door het 
verlies aan banen. En als ergens door charitatieve organisaties hulp werd geboden, was dat 
veelal direct in de vorm van basisbehoeften als eten en een woning. 
 
Toch hebben we ook dit jaar een drietal projecten gesteund, waarvan een kleinschalig, op 
individueel niveau.  
Weet u trouwens dat wij sinds de oprichting van The Thom Foundation projecten in 30 landen 
hebben gesponsord en inmiddels 38.000 kinderen hebben geholpen aan een beter bestaan?  
Dat allemaal dankzij uw steun! 
 
Achter de schermen is door Eva Bredenbeek hard gewerkt aan onze nieuwe website. Wij zijn er 
zeer content mee en nodigen u graag uit om eens te kijken op  www.thethomfoundation.nl  
 
Ik wens u tenslotte veel leesplezier! 
 
 
 
Namens het bestuur van The Thom Foundation, 
Stefan Bredenbeek 
Voorzitter 
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1.  Inleiding  
 
De Thom Foundation is op 27 augustus 2006 door Stefan Bredenbeek en Inge Obdeijn opgericht 
ter nagedachtenis aan hun zoon Thom Bredenbeek die in 2004 op tienjarige leeftijd overleed. 
Met de oprichting van The Thom Foundation leeft de naam van Thom voort en is deze 
verbonden aan projecten waar kinderen met een beperking worden geholpen. 
 
De visie van The Thom Foundation is dat elk kind waar ook ter wereld recht heeft te leven in 
menswaardige omstandigheden en dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun 
eigen mogelijkheden. 
De missie van The Thom Foundation is te bevorderen dat kinderen met een lichamelijke, 
verstandelijke of geestelijke beperking, die leven in mensonwaardige omstandigheden of 
zonder onze steun niet of nauwelijks kansen krijgen op een menswaardig bestaan, te helpen, 
zodat zij zich binnen hun mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.          
 
The Thom Foundation tracht haar missie te realiseren met financiële steun aan (uitsluitend) 
projecten ten behoeve van kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke 
beperking. Dit moet leiden tot betere leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van 
deze kinderen.                      
 
2. Werkwijze 
 
Voor het uitvoeren van de doelstellingen van The Thom Foundation is de stichting geheel 
afhankelijk van donaties van derden. Dit kunnen zowel individuele donaties van particulieren of 
organisaties zijn, dan wel gelden afkomstig van acties die uitgevoerd zijn ten behoeve van  
The Thom Foundation.  
 
Het merendeel van de ingediende projecten, wordt verkregen via een aanvraag op de website 
van The Thom Foundation (www.thethomfoundation.nl). Daarnaast komen projecten tot ons 
via het netwerk van bestuursleden of melden organisatie die TTF eerder heeft gesteund, zich 
opnieuw. 
Tijdens de bestuursvergaderingen worden de ingediende projectvoorstellen beoordeeld. 
Daarbij is ons criterium dat onze bijdrage ten goede moet komen aan kinderen met een 
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, de belangrijkste. Verder is het voor ons 
van belang dat wij ‘herkenbaar’ willen zijn als partner in het project. The Thom Foundation 
participeert om die reden niet snel in een project met een enorme begroting en waaraan wij 
slechts een geringe financiële bijdrage leveren. En vanzelfsprekend is er natuurlijk altijd de 
afweging tussen onze beschikbare en de gevraagde financiële middelen.  
 
Terugkoppeling naar onze donateurs over de status van de projecten, acties en andere 
relevante informatie gebeurt via Facebook, onze nieuwsbrief en website 
www.thethomfoundation.nl waar alle profielen van de uitgevoerde projecten te vinden zijn. 
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3. Gerealiseerde projecten 2021  
 
In 2021 hebben wij dankzij uw steun een drietal projecten kunnen ondersteunen. De foto’s zijn 
geplaatst met toestemming van betrokken organisaties.  
 
 
Kenia 
Naam aanvrager: Stichting Macheo 
Naam project: Kinderen met een verstandelijke of lichamelijke handicap 
Bijdrage TTF: 5.463 euro 
 
In Kenia bestaat er een sociaal taboe op kinderen met een lichamelijke of verstandelijke 
handicap; zij worden niet of nauwelijks erkend, wat leidt tot verwaarlozing van en 
ontwikkelingsstoornissen bij deze kinderen.  
Het project dat door The Thom Foundation is gesteund richt zich op gehandicapte kinderen die 
wonen in de sloppenwijken van de stad Thika en plattelandsgebieden daaromheen.  
 
Veel arme gezinnen kunnen het zich niet of nauwelijks veroorloven, hun kinderen naar school 
te laten gaan. Het feit dat 70 van deze kinderen dankzij onze/uw donatie een jaar (2022) lang 
‘gratis' voeding krijgen, is een stimulans om wel naar school te gaan. ’s Ochtends krijgen ze pap 
en ’s middags een lunch. Waar mogelijk betalen de ouders mee aan de kosten van het eten en 
leren ook over betere en gezondere voeding. Dankzij deze voeding kunnen ze zich beter 
concentreren en groeien gezonder op. Daarnaast kunnen de ouders, doordat de kinderen op 
school zijn, blijven werken  
 

 
Verder bekostigt The Thom Foundation pakketten met leermaterialen 
voor 40 van de 70 kinderen die speciaal onderwijs volgen; de overige 
30 kinderen hebben reeds de beschikking over deze lesmaterialen.  
Ook krijgen 25 kinderen met een lichamelijke handicap twaalf 
maanden therapie in het dichtbij gelegen openbare ziekenhuis. Deze 
kinderen worden tevens ingeschreven bij het National Hospital 
Insurance Fund (verzekeringsfonds) om hen in staat te stellen naar het 
ziekenhuis te gaan wanneer ze ziek worden.  
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Indonesië 
Naam aanvrager: Stichting Timeus 
Naam project: Aankoop grond en bouw leslokalen 
Bijdrage TTF: 5.343 euro 
 
Stichting Timeus is in 2007 opgericht. Het doel van de stichting was oprichten en continueren 
van een kinderhuis op Bali, bestemd voor kinderen met een visuele beperking (ongeacht hun 
geloof of ras) die voordien geen menswaardig bestaan hadden. Timeus wil deze kinderen een 
thuis en onderwijs bieden en daarmee een mogelijkheid voor een betere toekomst.  
 
Het kinderhuis is gebouwd in de omgeving van Tabanan, een stad ten noordwesten van de 
hoofdstad Denpasar, met ongeveer 450.000 inwoners.  
Naast de woonfunctie leren kinderen hier allerlei vaardigheden, zoals braille lezen en schrijven, 
rekenen, muziekles, computerles, massage, schoonheidsbehandeling, Engels en huishoudelijke 
taken. Alles is er opgericht dat zij in de toekomst voor zichzelf kunnen zorgen en een zelfstandig 
bestaan kunnen opbouwen.  
 
In het huis is het vaak druk en rumoerig. Daardoor kunnen de kinderen die les krijgen zich niet 
goed concentreren -met name de slechtziende kinderen niet- en kinderen die geen les hebben 
moeten continue rekening houden met de lessen.  
 
De stichting heeft daarom in 2021 2 are grond gekocht en met als doel daarop een gebouw met 
3 leslokalen en een toilet te bouwen. De grond grenst aan het huidige perceel waar het 
kinderhuis op staat. De wens is om een lokaal voor muzieklessen, voor de massagelessen en het 
les geven van schoonheidsbehandelingen en een lokaal is voor de Engelse en computerlessen 
te realiseren, inclusief meubilair (tafels en stoelen). Het muzieklokaal zal geïsoleerd worden, 
zodat er geen overlast is van de muzieklessen. Verder moet er vanzelfsprekend waterleiding, 
riolering en elektra worden aangelegd.  
 
The Thom Foundation heeft in april 2021 aangegeven de kosten voor het muzieklokaal voor 
haar rekening te nemen, te weten 5.343 euro (totale begroting 46.000 euro). De overige 
financiën zouden via crowdfunding bijeengebracht worden. 
 

Vrij snel na de start van de bouw van de lokalen kreeg de 
stichting bezoek van een Balinese organisatie die aangaf 
geld te willen doneren voor de bouw van twee 
verdiepingen. 
Bedoeling was om de ruimtes op de eerste etage in te 
richten als slaapvertrekken voor de kinderen en de 
bovenetage te laten gebruiken door de leiding. 
 
 
 
 

 
Inmiddels is het gebouw gereed. In de drie leslokalen is rekening gehouden met de 
slechtziendheid van de kinderen. Er zijn contrasterende kleuren voor de vloer, muren, deuren 
en plafond gebruikt. De lokalen zijn ongeveer 7 bij 4 meter groot. De leslokalen zijn voorzien 
van inboedel: tafels, stoelen, kasten e.d. Ook zijn een basgitaar en een muziekinstallatie 
aangeschaft.  
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Gambia 
Naam aanvrager: Stichting Les Amis de Gamble 
Naam project: Onderwijskosten individuele leerling 
Bijdrage TTF: 862 euro 
 
Door armoede en ziekte hebben 66.000 kinderen in Gambia geen ouders en veilig thuis. Zij 
staan er vaak alleen voor en worden aan hun lot overgelaten. 
Stichting ‘Les Amis de Gambie’ opende op 14 januari 2009 een kindertehuis voor weeskinderen 
in Gambia en zorgt ervoor dat deze kansarme weeskinderen een toekomst hebben, op kunnen 
groeien in een liefdevolle familie en zich veilig en met vertrouwen kunnen ontwikkelen tot 
evenwichtige volwassenen. Ze worden geholpen met het verwerken van hun ingrijpende 
ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van 
zelfvertrouwen. Ze leren lezen, schrijven, rekenen en een vak leren. En er wordt een veilige 
omgeving gecreëerd waar ze zichzelf kunnen zijn. 
  
The Thom Foundation heeft zich eerder een jaar garant gesteld voor de onderwijskosten van 
Modou, een jongen met het syndroom van Down, die sinds januari 2011 in het weeshuis van 
Stichting Les Amis de Gambie woont. Vanwege zijn handicap is het voor Modou extra belangrijk 
dat hij voldoende individuele begeleiding krijgt op school. Bovendien gaan zijn “broertjes” en 
“zusjes” die in het kindertehuis wonen, naar dezelfde school.  
 

 
Modou is inmiddels 15 jaar. Hij lijkt 
niet in staat om nieuwe lesstof op te 
nemen en blijft daardoor stilstaan 
op het huidige niveau; door middel 
van herhaling van lesstof proberen 
ze de jongen op dit niveau te 
houden.  
De begeleiding van het kindertehuis 
en de schoolleiding hebben samen 
besloten om Modou zolang het nog 
kan, op deze school te houden. Hij 
voelt zich hier namelijk enorm thuis. 
 
Naast een bedankbrief van de 
voorzitter de stichting, kregen we 
deze brief van een meisje dat bij 
Modou in het tehuis woont.  
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BIJLAGE 1. Algemene gegevens The Thom Foundation 
 
 
Statutaire naam:   The Thom Foundation 
Statutair gevestigd:   te Deventer 
Bestuursleden:   Dhr. S.L Bredenbeek (voorzitter) 
     Dhr. L.J. Stoer (penningmeester) 
     Dhr. F. Witz (secretaris) 
Adviseurs bestuur:   Mw. L. Halsema-Obdeijn 
     Mw. I.M.T. Obdeijn 
Contactpersoon:   Dhr. S.L.Bredenbeek 
Contactadres:    L. Majoorlaan 42, 1401 RP Bussum 
Telefoonnummer:   035 – 69 22 053 
E-mail adres:    info@thethomfoundation.nl 
Website:    www.thethomfoundation.nl 
Inschrijving KvK:   08089149 
Anbi status:    Sinds 1 januari 2008 
Fiscaal nr:    8093.37.095 
Oprichtingsdatum:   27 augustus 2006 
 
De bestuursleden en adviseurs verrichten hun werkzaamheden voor de stichting op vrijwillige 
basis; er worden dus geen salarissen of vergoedingen betaald.  

 
ANBI  
The Thom Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als een zogenaamde Algemene 
Nut Beoogde Instelling (ANBI) 
Met deze erkenning wordt het voor donateurs mogelijk om, bij een frequente langere periode 
van doneren, de giften middels hun Inkomstenbelasting te verrekenen. 
Het voordeel voor The Thom Foundation is dat de donateur een hoger (bruto) bedrag kan 
schenken, terwijl hij/zij netto een lager bedrag schenkt. 
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BIJLAGE 2.  Financiën 
 

 

Stichting The Thom Foundation

Balans per 31 december 2021 met vergelijkende cijfers over 2020

€ € € €
Activa
Finaciële vaste activa
Lening u/g 2Mothers 27.316 26.523

Liquide middelen
ABN-AMRO Bank N.V. 11.457 23.948
ASN Bank 98.931 98.930

110.388 122.878
Balanstotaal 137.704 149.401

Eigen vermogen 137.704 149.401

Balanstotaal 137.704 149.401

Staat van baten en lasten over 2021

€ € € €
Opbrengsten
Donaties en acties 7.784 10.088
Rentebaten 794 773
Totaal opbrengsten 8.578 10.861

Uitgaven
Projecten 20.119 29.914
Bankkosten 156 136
Totaal uitgaven 20.275 30.050
Saldo -11.697 -19.189

Uitgaven projecten 2021 2020
€ €

Stichting Niketan 7.500 0
Stichting Armenië 0 2.000
Stichting Geef een Koe 0 2.250
Stichting Timeus 5.344 8.164
Stichting 2-Mothers 950 0
Stichting Cycling out of Poverty 0 6.000
Stichting Macheo Nederland 5.463 0
Red Horse Company 0 500
The Child Development 0 8.500
Stichting Les Amis de Gamble 862 0
Tess Unlimited 0 2.500
Totaal uitgaven projecten 20.119 29.914

31-12-2021 31-12-2020

20202021


