JAARVERSLAG 2019
Green Food Foundation
Voorwoord
Met veel plezier presenteert de Green Food Foundation het jaarverslag over het
eerste jaar van haar bestaan. De bestuursleden toonden veel betrokkenheid en
inzet. Het eerste project in India is succesvol afgerond mede dankzij onze
professionals Maaike Hoogenboom en Maaike Kaptijn.
Inleiding
De Stichting Green Food Foundation (GFF) is op 10 juli 2019 opgericht door Leo
Verzijl (voorzitter), Pieter van Osta (secretaris) en Sofieke de Jonge (bestuurslid).
Korte tijd daarna is het bestuur uitgebreid met Ilse Westerbeek, Laurence Brouwer
(penningmeester) en Saraï Pannekoek.

In het bestuur is een breed scala aan kennis, ervaring en deskundigheid
samengebracht: uitgebreide kennis van en ervaring met ontwikkelingswerk,
financiën, geneeskunde en op het juridische vlak.
Door middel van brainstormsessies is een gezamenlijk gedragen visie en een
strategie voor toekomstige activiteiten ontwikkeld. Tijdens deze sessies bleek er al
snel sprake te zijn van een sterk gevoelde gezamenlijke ambitie gericht op het
bereiken van het stichtingsdoel. Kortom: er is in betrekkelijk korte tijd sprake
geweest van effectieve teambuilding. Vanzelfsprekend vormt dit een sterke basis
van waaruit verdere activiteiten nu en in de toekomst kunnen worden ontplooid en
een belangrijke factor voor succes. Mede aan de hand van deze sessies is de website
(www.greenfoodfoundation.org) gerealiseerd.

DE UITDAGING
Kinderen in ontwikkelingslanden zijn vaak ondervoed
Gebrek aan de juiste voeding (malnutrition)leidt bij kinderen tot een
fysieke en mentale groeiachterstand, hierdoor hebben deze kinderen
minder kansen om zich te ontwikkelen tot een gezond en
evenwichtig persoon.
Hiermee wordt een achterstand gecreëerd voor hun latere
maatschappelijke leven, met een vicieuze cirkel van armoede tot
gevolg.
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Missie
Het duurzaam verbeteren van de dagelijkse eetgewoonten in ontwikkelingslanden.
Visie
Armoede zorgt voor ondervoeding en daarmee voor achterstand in de ontwikkeling
van kinderen. Om armoede te bestrijden, moet het probleem van ondervoeding
aangepakt worden.
De Green Food Foundation streeft ernaar om middels een wetenschappelijk en
praktisch onderbouwde aanpak de dagelijkse eetgewoonten van kinderen en
adolescenten in ontwikkelingslanden duurzaam te verbeteren.
Omdat ieder kind het recht heeft om op te groeien onder goede omstandigheden en
zich te ontwikkelen tot een gezond mens. Zodat we samen kunnen werken aan een
duurzame wereld.
Formalisering
Daarnaast is een huishoudelijk reglement ontwikkeld en is gewerkt aan het opstellen
van een functieprofiel ten behoeve van de uit te zenden professional
(voedingsdeskundige). Om uitzending naar een ontwikkelingsland goed en veilig te
organiseren is er een reglement voor de uitzending opgesteld en het document
Veilig Reizen. Tevens is het Handboek van onze stichting in ontwikkeling.
ANBI-status
De Green Food Foundation heeft de ANBI-status.
Samenwerking
Wij werken op aanvraag van, en samen met, lokale niet-gouvernementele
organisaties (NGO’s). Wij leveren expertise op het gebied van voeding en onze lokale
partner zorgt voor de duurzame implementatie.

Verder wordt er naar gestreefd samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere
organisaties. Zo zijn er gesprekken opgestart met Medical Checks for Children (MCC).
Sponsoren
We zijn blij met de substantiële support van Hooge Raedt Social Venture B.V.
Gesprekken met andere potentiële sponsoren zijn gaande. Zie ook het financiële
verslag.
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Eerste projecten

a. Campus Challenge

Al in november van hetzelfde jaar kon het eerste project opgestart worden. Twee
voedingsdeskundigen hebben in Andhra Pradesh (India) in de regio Visakhapatnam
de situatie geanalyseerd op de Campus Challenge. Op deze campus verblijven circa
120 invalide kinderen en 50 jongelui.
In de voorfase van het ontstaan van onze
stichting was er in 2014 op deze campus ook al
een onderzoek uitgevoerd. De verbeteringen in
het dagelijkse menu hebben toen tot een
significante verbetering van de voedingssituatie
en de conditie van de kinderen geleid.
Door wisselingen in het management van de
campus was nu een update van de situatie
nodig. De resultaten waren dermate positief dat
daarna de vraag is gekomen om dit in deze
regio op grotere schaal te organiseren. Dit staat
gepland voor het jaar 2021.
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b. ASSIST

Het volgende project sloot bij het vorige aan en wel bij de NGO ASSIST ook in Andhra
Pradesh. Onze professionals Maaike Hoogenboom en Maaike Kaptijn hebben in
dorpen in Markapur en in de agglomeratie Pidiguralla metingen gedaan met het doel
de voedingstoestand van de betreffende
kinderen in kaart te brengen. Er is
vastgesteld dat een aantal kinderen stunted
(te klein voor de leeftijd) en wasted (te licht
voor de lengte) zijn door tekorten aan
bepaalde voedingsstoffen. Vervolgens is –
mede op basis van kennis van de ter plaatse
beschikbare producten - een voedingsadvies
uitgebracht, vergezeld van voorlichting met
betrekking tot het belang van goede voeding.
Evaluatie
De missies naar beide projecten waren goed georganiseerd en de resultaten zijn
hoopvol. Van deze projecten zijn uitgebreide verslagen beschikbaar. Het is opvallend
dat het feitelijk vooral gaat om
bewustwording. De uitdaging is om dat om
te zetten in duurzame gedragsverandering.

Fase 6 in het proces is dan ook de grootste
uitdaging. Dat betekent ook dat een
eenmalige missie onvoldoende is.
De opgedane ervaringen en leermomenten
worden vastgelegd in een Projecthandboek.
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Financieel
2019 was het oprichtingsjaar van onze stichting, dat betekent o.a. enkele eenmalige
kosten, zoals de kosten voor de oprichting van de stichting.

ACTIVA
2019
€

2018
€

Liquide middelen

25.364

-

Totaal

25.364

-

PASSIVA
2019
€

2018
€

Eigen vermogen

25.364

-

Totaal

25.364

-

Staat van baten en lasten per 31 december 2019
2019
€
Baten
Totaal eigen fondsenwerving

Kosten
Internationale activiteiten
Verzekering
Beheer en administratie

Resultaat

2018
€

33.333
33.333

-

6.278
974
716
7.969

-

25.364

-
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Bestuur
Leo Verzijl (voorzitter)
Pieter van Osta (secretaris)
Laurence Brouwer (penningmeester)
Sofieke de Jonge (bestuurslid)
Saraï Pannekoek (bestuurslid)
Ilse Westerbeek (bestuurslid)

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet.
Gegevens
Green Food Foundation
Stadhouderslaan 77
3583 JE Utrecht
www.greenfoodfoundation.org

Contactpersoon: Leo Verzijl
E-mail: info@greenfoodfoundation.org
Kamer van Koophandel 75328186
RSIN 860240071
Bank: Triodos Bank
IBAN: NL26 TRIO 0379 7232 39
BIC code: TRIONL2U
Meer informatie
Wilt u meer informatie over ons werk? Stuur dan een e-mail naar
info@greenfoodfoundtion.org.
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