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1 Inleiding Jaarverslag 

 
Fritz Hörter en Stanny Roodselaar zijn sinds 2002 betrokken bij het Lotus Children’s Centre en bezoeken de 
kinderen regelmatig. Op dit moment is de grootste groep kinderen van het Lotus Children’s Centre in de leeftijd 
gekomen om keuzes te moeten maken voor de juiste en bij hen passende educatie. De grootste groep kinderen is 
nu in de leeftijd van 11 tot 16 jaar. Om de kinderen op de meest duurzame manier te ondersteunen hebben zij 
gekozen om hun financieel te ondersteunen in educatie, daarom is de Stichting Lotus Child Education opgericht. 
Stichting Lotus Child Education is sinds juli 2017 een officiële stichting met de ANBI status. 
 
Het jaarverslag gaat over de periode juli 2017 t/m juli 2018.  
Dit is het jaarverslag van Stichting Lotus Child Education Het verslag bestaat uit een kort overzicht van afgelopen 
jaar 2017-2018. Vervolgens worden de projecten en de resultaten die daarmee behaald zijn uitgelicht. Daarna 
volgt het financiële rapport van de stichting. 
 
 
1.1   Ontstaansgeschiedenis 
 
In april 2017 kregen Stanny Roodselaar en Fritz Hörter de kans om voor 3 kinderen een opleiding te regelen voor 
het schooljaar 2018-2019. Doordat ze hier mee bezig waren boden scholen  in totaal 6 beurzen aan. Dit gaf de 
doorslag om Stichting Lotus Child Education op te richten. In mei 2017 zijn ze begonnen met actief actie voeren 
om geld in te zamelen. De Stichting werd in juli 2017 officieel en heeft vervolgens de ANBI status gekregen. 
Intussen is Lotus Child Education nu een jaar verder en zijn er verschillende projecten verwezenlijkt. Op de 
English School of Mongolia zijn drie kinderen geplaatst en hebben twee kinderen een beurs. Op de Elite 
International School hebben vier kinderen een beurs. Een Duitse taalcursus, en  een wiskunde cursus zijn 
geregeld.  Eén jongere heeft een voorbereidingscursus Engelse taal voor zijn vervolg opleiding en voor 5 jonge 18+ 
dames is een zelfstandigheidsproject op gang gezet. Deze projecten lopen. Met ingang van het volgende 
schooljaar krijgen 6 kinderen een voorbereidingscursus Engelse taal, Mongoolse taal en wiskunde om als het 
goed is in het schooljaar 2019-2020 naar de Hobby School te kunnen gaan. 

 
 

  



2 Projecten en Resultaten 2017-2018 
 
2.1  Project 1 

Onderwijs Per kind wordt doelgericht bekeken welk type onderwijs het beste aansluit bij hun   
  vaardigheden, kennis, kwaliteiten en interesses. 
 
 
AUGUSTUS / SEPTEMBER 2017 
Voor Battsetseg zochten we donateurs om haar Duitse taal cursus te bekostigen. Dit ter voorbereiding voor haar 
vervolgstudie in Duitsland.  
 
Resultaat: Battsetseg heeft haar cursus heel goed afgesloten en op dit moment studeert ze voor  
  banketbakker in Ulaanbaatar. Haar plannen om in Duitsland te studeren zijn nog  
  steeds actueel. Ze wil eerst weten hoe het is om een vervolgopleiding te volgen in  
  haar eigen stad en hoe het voelt om zelfstandig te wonen met haar vriendinnen.  
   
 
APRIL 2017 
Voor Sunanda zochten we donateurs om haar wiskunde cursus te bekostigen, ter voorbereiding voor haar beurs 
waar ze kans op heeft voor haar vervolgstudie in Zuid Korea. 
 
Resultaat: Zij heeft haar cursus met lof afgesloten. We hebben samen met Sunanda besloten dat  
  ze eerst 1 jaar onderwijs volgt aan de Nationale Universiteit van Mongolië in Ulaanbaatar  
  voordat ze naar Korea vertrekt. Ze zit nu in een algemeen jaar, zodat ze alle vrijheid krijgt om  
  een specifiek vak te kiezen en meer zelfvertrouwen kan ontwikkelen om deze grote stap te  
  maken. 
 
MEI 2017 
 

In de meivakantie 2017 was het gelukt om voor 4 kinderen Odgiroo, Enkhtsetseg, Baysaa en Gan Erdene een 
beurs te regelen op de Elite International School in Ulaanbaatar. Voor twee andere kinderen konden we een 
beurs krijgen op de English School of Mongolia. (Enkhtuvshin, 13 jaar en MunkhOyun 12 jaar). 
Drie andere kinderen waren ook toegelaten op deze school (Azaa, 14 jaar, Emuujin, 14 jaar en Munkhy, 11 jaar).  
Voor Emuujin kregen we 10% korting op het schoolgeld, omdat ze hele goede cijfers gehaald heeft tijdens de 
intake. 
Voor Azaa, Emuujin en Munkhy waren we op zoek naar 165 personen die hen met € 50,00 willen steunen voor 
het schooljaar 2017/2018.  
 
Resultaat: Dankzij vele giften zijn alle kinderen in augustus 2017 gestart op hun nieuwe school: The  
  English School of Mongolia in Ulaanbaatar. Na 1 schooljaar hard werken zijn ze allemaal  
  door naar de volgende klas. Een belangrijker resultaat wat de kinderen bereikt hebben is hun  
  enorme ontwikkeling op het sociaal emotionele vlak en hun groei in zelfvertrouwen.  
   
  



MEI 2018 
Voor Tamir zoeken we donateurs die mee willen helpen om zijn voorbereiding cursus Engelse taal voortgezet 
onderwijs te bekostigen. Het is de bedoeling dat Tamir in totaal 5 levels van de Engelse taal gaat volgen, totdat hij 
vloeiend Engels spreekt en hij de taal toe kan passen. Het belangrijkste doel van deze cursus is om Tamir meer 
uitdaging te geven en hem een doel te geven. Hij wil journalist worden en in het buitenland studeren. Deze 
Engelse taalcursus kan een bijdrage zijn ter voorbereiding van zijn vervolgstudie in Mongolië of in het buitenland. 
Het Santis Taleninstituut in Ulaanbaatar verzorgt de trainingen en regelt ook beurzen in het buitenland voor 
geschikte kandidaten. 
 
Samen met Tamir hebben we besloten dat hij tot grade 12 op zijn huidige school blijft. Het is een veilige en 
bekende plek voor hem. We hebben gekozen voor een privécursus, omdat Tamir anders bij een groep terecht 
komt met deelnemers die veel jonger zijn dan hij. Na iedere niveau die hij afsluit in deze Engelse taalcursus 
bespreken we met zijn taaltrainer hoe we verder gaan. 
 
Resultaat: De cursus is op 18 juni gestart en we krijgen te horen dat Tamir zeer gemotiveerd en   
  leergierig is. Wij hopen dat deze cursus voor hem een uitdaging blijft en dat Tamir mede  
  hierdoor gelooft dat hij zijn doel zeker kan bereiken. Iedere week hebben we contact   
  met Tamir. Tot nu toe is hij erg enthousiast. 
 
MEI 2018 
Voor Gantsetseg, Gantulga, Gerelmaa, Tuvshno, Kunsuluu en Enkhshiglen zoeken we mensen die mee willen 
helpen de voorbereidingscursus Engelse taal, Mongoolse taal en wiskunde primair onderwijs te bekostigen tijdens 
het schooljaar 2018-2019. 
De Engelse taalcursus gaan ze volgen bij het Santis Taleninstituut (groepstraining). Voor de vakken Mongoolse 
taal en wiskunde zoeken we een privéleraar die hun in Gachuurt tijdens de weekenden extra les geeft.  Op deze 
manier hebben alle kinderen van het Lotus Children’s Centre een voordeel bij deze extra lessen. Voor alle 
kinderen geldt dat zij op hun huidige school (School 85) te weinig of zelfs geen leerstof aangeboden krijgen. 
Helaas worden deze kinderen vanwege hun afkomst buitengesloten door de docenten en daardoor niet voorzien 
van leerboeken en gedegen aandacht. 
De 5 kinderen (Gantsetseg, Gantulga, Gerelmaa, Tuvshno en Kunsuluu) die op dit moment in het basisonderwijs 
zitten zijn te leergierig en slim. Wanneer zij niet genoeg uitdaging krijgen en aandacht is de kans groot dat zij zich 
op een negatieve manier ontwikkelen. 
Na deze cursussen zijn deze kinderen capabel genoeg om hun studie te vervolgen op de Hobby School in 
Ulaanbaatar in het schooljaar 2019-2020. Wanneer ze nu naar de hobby School zouden gaan zou het teveel 
moeite en te zwaar en ook deze uitdaging zal falen ….. 
Enkhshiglen volgt alleen de Engels cursus en blijft op haar school. In overleg met het management hebben we  
hiervoor gekozen, omdat Enkhshiglen zich nu behoorlijk thuis voelt op haar huidige school en zij eerst op deze 
manier zelfvertrouwen kan ontwikkelen om de volgende stap naar een andere school te maken. 
 
Resultaat: Vanaf 3 september start de Engelse cursus. Wij zijn nog bezig met het zoeken naar goede  
  wiskunde en Mongoolse taal docenten. Wij hopen deze gevonden te hebben voordat het nieuwe 
  schooljaar start. 
  De Hobby School is op de hoogte dat 5 kinderen hun schoolcarrière in het schooljaar 2019-2020 
  daar voortzetten. Tijdens ons bezoek in april-mei 2018 hebben wij gesproken met Lkhagvasuren, 
  de adjunct directeur van de Hobby School.  In december 2018 hebben wij samen met de  
  kinderen een afspraak met de directeur van de school  



2.2 Project 2 
 
Vorming Ervaring en Werk - Een aantal kinderen van het Lotus Children’s Centre zijn eerder praktisch  
  dan theoretisch gericht. Voor hen zijn ervarings- en werkplekken een kans voor hun toekomst.  
  Per kind wordt doelgericht bekeken welk type onderwijs het beste aansluit bij hun   
  vaardigheden, kennis, kwaliteiten en interesses. 
 
Mei 2018 
Tijdens ons bezoek aan het Lotus Children’s Centre hebben we samen met het management en Anand zijn 
mogelijkheden besproken voor een goede ervarings- of werkplek. Anand is een langzame leerling van 14 jaar en is 
altijd te laag ingeschat. Op dit moment gaat hij na de zomervakantie naar grade 7, terwijl hij eigenlijk gezien zijn 
leeftijd in grade 9 hoort te zitten. Dit resulteert in wangedrag en het niet gemotiveerd zijn om naar school te gaan. 
Wij weten dat hij graag met zijn handen werkt en daar ook zeer handig in is. Het voorstel was om hem bij een 
timmerbedrijf stage te laten lopen, zodat hij uiteindelijk de mogelijkheid zou hebben om een baan te krijgen bij 
dat bedrijf. Het is vergelijkbaar met een BBL opleiding in Nederland. 
 
Resultaat: Het timmerbedrijf dat gerund wordt door een ……………………………. zou deze stageplek willen  
  verzorgen tegen een kleine vergoeding. Na alles goed besproken te hebben met Anand kwamen 
  we er samen achter dat dit een te spannende stap voor hem is. Hij vindt zichzelf nog te jong om 
  te werken en liet blijken dat hij hier nog te onzeker voor is. We hebben besloten om het even  
  met rust te laten en wanneer we in december 2018 teruggaan naar Gachuurt gaan we bekijken 
  of het dan de juiste tijd is om Anand deze uitdaging aan te laten gaan. 
 
2.3 Project 3 
 
Opvoeding Vrijetijdsbesteding en zelstandigheidstraining - Om de leef- en leerwereld van de kinderen  
  verder te verbreden is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan vrijetijdsbesteding en  
  hun ontwikkeling in zelfstandigheid. 
 
Voor Bertsetseg, Ulaanaa, Ongii, Battsetseg en Boloroo een zelfstandigheidsproject. Het zelfstandigheidsproject 
houdt in dat ze begeleid worden in het zelfstandig wonen. Het huren van een yurt, financiering en begeleiding bij 
het dagelijks leven. 
Tijdens het gehele schooljaar wonen deze dames van 18+ in een studentenhuis van hun opleiding. Het verblijf is gratis, 
maar gesloten tijdens de zomermaanden. Zij willen graag op zichzelf wonen. Tijdens de meivakantie hebben we samen 
besloten dat ze mogen beginnen met het huren van een yurt. Wij gaan een gedeelte van de inrichting financieren en 
hebben afgesproken dat we wekelijks contact hebben over hun financiën en dagelijkse zelfstandige leven. In 
december mogen we zelf ontdekken hoe het allemaal verlopen is met ze. 
 
Resultaat: 22 juni hebben we geld overgemaakt voor een gedeelte van de inrichting. Daarnaast hebben we ook 
  een spaarschema opgestuurd. Wanneer ze dit schema volgen kunnen ze in december een televisie 
  kopen en een cosmetica kastje. Op dit moment zijn ze alle 5 erg enthousiast en ze hebben allemaal 
  een zomerbaan aangenomen. Ze hebben alle 5 een baan kunnen krijgen bij een hotel in Terelj en in 
  de stad Ulaanbaatar. De spullen voor de inrichting zijn gekocht en doordat ze nu allemaal een baantje 
  hebben kunnen ze beginnen met sparen voor de rest van hun inrichting of andere benodigdheden.  
  Voor hun dagelijkse kosten, zoals b.v. eten of het openbaar vervoer om naar hun zomerbaan te  
  kunnen, geeft het Lotus Children’s Centre iedere dame een maandelijks bedrag van 50.000 MNT, dit 
  is € 18,00.   



3 Inkomsten en bestedingen 2017-2018  
 
 
Vanaf oktober 2017 heeft de stichting Lotus Child Education haar eigen bankrekening bij de Rabobank. Daarvoor 
zijn alle donaties gestort op de bankrekening van Fritz Hörter – ABN AMRO. 
 
Inkomsten: 
 
Er is sprake van 2 inkomstenstromen: donaties en sponsoracties. Het afgelopen jaar heeft de stichting vaste 
donateurs gekregen waardoor er ook structureel geld binnenkomt. 
 
Bestedingen: 
 
De stichting besteedt haar geld rechtstreeks aan de onderwijs instanties. Het geld voor het 
zelfstandigheidsproject wordt naar het Lotus Children’s Centre overgemaakt.   
De stichting heeft € 417,33 besteed aan notariskosten, € 50,00 aan KvK kosten en € 124,60 aan bankkosten. 
Alle andere kosten zoals  bijvoorbeeld PR materiaal, websitekosten, organisatiekosten evenementen worden 
gesponsord door Stanny Roodselaar en Fritz Hörter. 
 
In onderstaande tabel is te lezen wat de inkomsten en bestedingen zijn geweest van afgelopen jaar. 
 
  

debet  credit  
Totaal donaties € 16375,95 Totaal kosten educatie                                                                          

€ 18496,03  
Totaal sponsoracties 
St. Lotus Child 
Education 

€  5399,74 Totaal notariskosten                                                                          
€ 417,33 

Totaal sponsoracties 
door anderen 

€ 2886,50 Totaal KvK kosten                                                                           
€ 50,00 

  Totaal bankkosten 
Rabobank 

                                                                          
€ 124,60 

    
    
totaal inkomsten 24662,19 totaal kosten 19.087,96 

  



4            Jaarrekening  
 
 
Balans 2017-2018  
  
 

 
Inkomsten 
 
Inkomsten donateurs  €         16375,95  
Inkomsten uit eigen fondsenwerving evenementen  €         5.399,74  
Inkomsten fondsenwerving van derden  €         2.886,50  
 
Totale inkomsten  €      24662,19 

  
  
Bestedingen  
Kosten educatie  €        18.496,43  
Bankkosten  €              124,60 
Notariskosten  €              417,33 
Kamer van Koophandel  €               50,00 
 
Totale kosten/bestedingen  €        19.087,36 

  
 


