Stichting Because We Carry Amsterdam
Balans en Verantwoording Inkomsten en Uitgaven 2017
_________________________________________________________________________

2017

BALANS ultimo

2016

ACTIVA
Aanschaf t.b.v. bouw yurt en inventaris
rkg.crt. BWC

-

14.144
-

ING
Triodos
Kas

240.639
122

856
112.084
50

Balanstotaal

254.905

141.278

PASSIVA

2017

2016

BWC kapitaal
Voorlopig expl saldo
Reserves projecten
Kruisposten kas
Vooruitontvangen
Nog te betalen

10.000
74.643
130.528
782
11.236
27.717

130.528
750

254.905

141.278
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28.288

10.000

Kosten en Baten

Actual
2017

Actual
2016

Ontvangen giften en bijdragen vrijwilligers

664.897

447.923

Totalen van de baten

664.897

447.923

Uitgaven voor ontbijt en maaltijden feestdagen
Gebruiksmateriaal t.b.v. activiteiten en maaltijden
Uitgaven t.b.v. exploitatie en projecten KT / Moria
Reiskosten
Onderkomen team
Transportmiddelen t.b.v. projecten KT / Moria
Vacatievergoedingen en vrijwilligersvergoedingen
vaste teamleden en bestuur
Diversen
Afschrijvingen yurt en inventaris
Bank en administratiekosten

287.962
77.962
82.344
4.532
24.329
30.570

239.052
3.213
28.999
21.108
4.060
20.997

52.984
8.285
14.144
7.142

13.890
3.008
4.265
3.913

Totalen van de lasten

590.254

342.505

74.643

105.418

Baten

Lasten

Toevoeging aan reservering*

*Het voordelige saldo van 2017 hebben wij opgeteld bij de reservering. Because We Carry
(BWC) heeft hoge maandelijkse uitgaven en haar inkomsten via donaties liggen niet vast.
Hierdoor kiest zij ervoor om minimaal vier maanden aan benodigde liquide middelen als
reserve te hebben. De hulpverlening van BWC kost gemiddeld €50.000 per maand.
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Because We Carry is een Amsterdamse stichting. Wij, Steffi, Elies, Lauren, Kaatje, Dagmare,
Eva B, Thierry, Roza, Jitske, Sandrine, Anne, Roos, Peggy, Hettie, Helmi, Eva L, Carolien en
Claudia vinden dat alle mensen recht hebben op veilig zijn, ook de vluchtelingen die gestrand
zijn op Lesbos. Steffi heeft in 2015 besloten om gevluchte moeders en kinderen te gaan helpen
en deze hartenkreet is uitgegroeid tot structurele dagelijkse hulp. Step by step ontstond ons
sterke, zachte en flexibele team.
Elke week organiseren wij een missie, een week waarin zeven gewone mensen van over de hele
wereld hulp en steun geven aan gewone mensen die gevlucht zijn en ‘tijdelijk’ leven in CampUs
Kara Tepe of in Kamp Moria te Lesbos Griekenland. Tijdens een missie staat het creëren van
veiligheid en verbondenheid centraal. Gezien worden, vertrouwen bouwen, gezelligheid en
samen weer een beetje geluk ervaren, geeft een ieder het inzicht dat we meer op elkaar lijken
dan we mogelijk denken.
Wij maken een diepe buiging voor iedereen die dit jaar naast ons is komen staan en met ons
heeft willen dragen op Lesbos en op afstand. Dankjewel voor het maken van het verschil.
Activa & Passiva
Eind 2016 heeft BWC op CampUs Kara Tepe een Safe Space gebouwd; de Yurt. Onze Yurt is
een veilige plek, waar men het geruis van de drukke CampUs even achter zich kan laten. Een
plek waar men elkaar ontmoet tijdens de vele activiteiten, waar op vrijdag avond gedanst
wordt, waar de yoga is, gebeden kan worden bij speciale gelegenheden en waar men voor
vergaderingen samenkomt. De verwachting is dat deze yurt 3 jaar meegaat en daarom wordt
deze in 3 jaar afgeschreven.
BWC heeft gekozen voor de Triodos Bank omdat deze bank het beste aansluit bij onze missie.
Eén van de doelen van de Triodos bank is bijdragen aan een samenleving waarin de
levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat.
BWC is een groeiende stichting die dagelijks te maken heeft met wisselende needs, aantallen
en de grimmigheid van de situatie. De stichting heeft hoge maandelijkse uitgaven en haar
inkomsten via donaties liggen niet vast. Hierdoor kiest zij ervoor om minimaal vier maanden
aan liquide middelen als reserve te hebben. Haar hulp kost gemiddeld €50.000 per maand. Dit
is een hele verantwoordelijkheid. Daarnaast willen wij in 2018 en de komende jaren nog meer
groeien en verder professionaliseren, zodat BWC op meerdere plekken gevluchte mensen kan
gaan helpen. Aan de hand van de verantwoordelijkheden die wij nu al hebben en de groei waar
we midden in zitten houden wij liquide middelen als reserve.
Baten
Het grootste gedeelte van BWC haar donateurs is ook vrijwilliger tijdens een missie-week op
Lesbos. Wij vragen elke vrijwilliger die mee gaat op een missie-week bij te dragen aan de
kosten van het ontbijt en de basiskosten van al onze activiteiten op Kara Tepe. De basiskosten
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van een gemiddelde week zijn €8000,-. Hiervan besteden wij €6500,- aan het ontbijt voor de
(1300) bewoners van Kara Tepe en de overgebleven €1500,- besteden wij aan onze
activiteiten, het onderhoud van onze projecten en het mogelijk maken van onze hulp op Kara
Tepe. Daarnaast werven wij donaties via social media, particulieren, bedrijven en fondsen.
Lasten
Zeven dagen per week, het hele jaar rond, bereid het wisselende week team van vrijwilligers
samen met ons Kara Tepe resident team het ontbijt. Wij worden dag in dag uit bijgestaan door
een groot team van bewoners van Kara Tepe en zo kunnen we samen voor alle 1300 mensen
ontbijt maken en deur tot deur uitdelen. Een ontbijt is een banaan, vers brood, kaas, honing en
een wisselende verse, seizoensgroente. Naast het ontbijt verzorgt BWC door het jaar heen op
verschillende feestdagen een overheerlijke maaltijd. Tijdens de Ramadan verzorgden wij
bijvoorbeeld een maand lang de Suhur, de maaltijd die tijdens het vasten voor zonsopkomst
genuttigd wordt.
Naast het ontbijt initieert BWC elke dag activiteiten voor alle bewoners van Kara Tepe. Al
onze activiteiten dragen bij aan het creëren van veiligheid, verbondenheid, gelijkheid,
gezelligheid en geluk. Denk aan een barbershop, beauty salon, yoga, sport, kinderactiviteiten
en een culturele dansavond. Voor al deze activiteiten én het preppen en distribueren van het
ontbijt zijn materialen nodig.
De grootste kracht van BWC ligt niet alleen in het steeds verder ontwikkelen en verdiepen van
onze vaste activiteiten die bijna allemaal plaatsvinden in onze Yurt op Kara Tepe. Maar juist
ook in het onmiddellijk inspringen op acute needs. In 2017 heeft BWC verschillende grote en
kleinere projecten opgepakt om de leefomstandigheden in Kara Tepe en Moria een klein
beetje te verbeteren. Zo hebben we met hulp van velen van jullie ongeveer 500 kinderwagens
gekocht voor de dreumesen van Kara Tepe en Moria, zijn wij verantwoordelijk voor de
aankoop van alle babymelk voor Kara Tepe en Moria en hebben we Moria een beetje
dragelijker kunnen maken door het uitvoeren van een groot winterization plan waarbij we
delen van Moria hebben overdekt ter bescherming tegen regen en kou. Gemaakte reiskosten
in 2017 zijn toe te schrijven aan zakelijke afspraken in Nederland door het core team op
Lesbos over het financieren van verschillende projecten op Lesbos.
Het BWC team op Lesbos groeide in 2017 uit tot een team van 6 a 8 krachtige vrouwen. Zij
verlieten hun banen, huizen, vriendjes, familie en vrienden omdat ze de noodzaak voelden om
op te staan, naar Lesbos te komen en te vechten voor de mensheid. Hun nieuwe banen op
Lesbos zijn een flinke uitdaging. Er is altijd zoveel meer te doen, de dagen vliegen voorbij,
flexibiliteit is hun toverwoord en onmacht wordt constant omgezet in daadkracht. Oprah’s and
Deepak Chopra’s quotes over zelfliefde hangen boven hun bed en muziek, dansen en met
elkaar delen helpt deze dames samen sterk te staan. Omdat zij goed zorgen voor de anderen
als leidraad hebben vinden wij de zorg voor deze dappere vrouwen minstens net zo belangrijk.
BWC regelt dan ook fijne huisjes zodat zij zich af en toe terug te kunnen trekken en een
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vervoersmiddel om Moria en Kara Tepe te kunnen bereiken en materialen en mensen te
kunnen vervoeren. Zowel de huizen als vervoersmiddelen worden gehuurd van lokale Griekse
partijen, zodat ook de economie van Lesbos gestimuleerd wordt.
In 2017 maakte BWC een enorme groeispurt door. Niet alleen qua toename in activiteiten en
projecten op Kara Tepe en Moria en de professionalisering van de Stichting maar ook qua core
team. Van twee vaste krachten op het eiland gingen we naar een team van 6 a 8 vrouwen op
Lesbos. En ook in Nederland groeide de structurele hulp. Wat zijn wij onwijs blij en trots op
onze Golden Girls in Nederland en onze powervrouwen op Lesbos. Al onze long term
vrijwilligers in Nederland en op Lesbos kregen conform de regelgeving een vergoeding van
maximaal €150,- per maand. Daarnaast kregen de bestuursleden die naast het besturen van
BWC ook betrokken waren bij de dagelijkse activiteiten van Because We Carry op Lesbos een
salaris voor deze uitvoerende werkzaamheden van rond de €2.000 per maand.
Omdat BWC graag al haar energie en aandacht gebruikt om mensen in nood te helpen maar we
het wel mega belangrijk vinden om alles als Stichting op orde te hebben besteden we onze
administratie uit..
Helaas is het einde van de crisis hier op Lesbos, en eigenlijk in heel Europa of de wereld nog
lang niet voorbij. Wij houden ons hart vast en gaan onverminderd door met lullen en poetsen.
In 2018 blijven wij onze week missies om de nodige steun van €8000,- per week vragen. Ook
blijven wij op Facebook om donaties voor de wisselende en de terugkerende Needs vragen,
zoals de buggy’s, de klamboes en de winterjassen actie. Wij zullen extern donaties werven voor
Moria projecten. Wij willen de leefomstandigheden in Moria in 2018 jaar voor €125.000
verbeteren. Foodline, beschutting, safespace bouwen en afval zullen onze prioriteit zijn. We
willen dit jaar ons team gaan versterken en verstevigen. We gaan een aantal vaste werknemers
een salarissen uitbetalen zodat zij commited en in full focus BWC naar een nog hoger level
kunnen tillen. We zullen in 2018 een fondsenwerver bij de club betrekken en er zal een
kantoortje gehuurd gaan worden in Nederland. Hiermee verschuift ons hoofdkwartier van
Lesbos naar Amsterdam. Met de fondsenwerver erbij verwachten wij meer donaties en
fondsen te gaan werven buiten social media en de vrijwilligers om. Bij deze
professionaliseringsstappen hoort ook een administratief bureau gespecialiseerd in de ANBI
status; HVK Stevens helpt ons het komende jaar met de administratie, aangevuld met een
onwijs handige app, Declaree, waardoor wij al onze bonnetjes niet meer in een schoenendoos
hoeven te bewaren.
Liefs,
Team BWC
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De Raad van Toezicht stemt in met de balans en verantwoording van inkomsten en uitgaven.

Naam:

Anne Stephanie de Pous

Functie:

Founder & Directeur

Datum:
Plaats:

30 juni 2018
Amsterdam

Handtekening:
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