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Jaarrekening 2018  

Toelichting op de ontwikkelingen in 2018 en het begin van 2019.  
 
In de bijlage bij de jaarrekening 2017 werd melding gemaakt van het overlijden van Joop Rieff op 14 mei 2018.  
Hij was de initiator en grote stimulator van het kindertehuis in Thailand en de Stichting Hill Tribes' Children. Nog 

dagelijks wordt Joop node gemist, zowel door de kinderen in Thailand als in Nederland bij zijn familie, vele vrienden en 

de leden van het Stichtingsbestuur.  
 
Joop wist al lang, dat hij niet oud zou worden en had zijn voorbereidingen getroffen. In Thailand functioneerde een goed 

opgeleide huisvader en in Nederland was een ingewerkt stichtingsbestuur actief.  
Desondanks was het, vooral de eerste maanden, niet eenvoudig zonder Joop de organisatie draaiende te  
houden. Medio 2019 kan worden gesteld, dat het goed gaat. Er is vrijwel dagelijks contact tussen bestuur en 

huisvader.  
 
Joop was een belangrijk deel van het jaar woonachtig in de omgeving van het kindertehuis, waardoor de  
communicatie met het kindertehuis gemakkelijk en snel was. Nu wordt door een van de bestuursleden  
- indien nodig - een werkbezoek in Thailand afgelegd. Op die manier kan ter plekke worden waargenomen hoe de 

voortgang verloopt en - face to face - overleg plaatsvinden met de huisvader.  
Het is duidelijk dat de kinderen met volle motivatie hun opleidingen volgen. Ook de selectie van nieuwe  
bewoners verloopt naar wens. Uit alles blijkt, dat de huisvader zijn taak verstaat. Het stichtingsbestuur in  
Nederland raakt gewend aan een taakuitoefening zonder Joop, die vanzelfsprekend een zeer prominente rol  
vervulde. De motivatiegraad is hoog. Men wil het mooie werk van Joop continueren en de kinderen uit de Thaise 

bergdorpen kansen bieden op een betere toekomst. Het bestuur weet zich zeer gesteund door de  
vele donateurs, die de stichting niet zijn vergeten. Het bestuur is zeer dankbaar voor deze onmisbare giften. Ook 

voormalige bewoners van het tehuis bieden hulp. Zij tonen hierdoor nog steeds hun dankbaarheid.  
 
Uit de jaarrekening blijkt dat de giften in 2018 lager zijn dan in 2017. Maar dat verschil is veroorzaakt door  
enkele grote, eenmalige, donaties in dat jaar. Het eindresultaat in 2018 is wat lager, omdat ook de kosten 

daalden.  
 
De toekomst van de stichting ziet er vertrouwenwekkend uit. In het eerste deel van 2019 blijken de trouwe  
gevers hun giften te blijven doen. Ook Joop blijft belangrijk. Hij heeft een deel van zijn nalatenschap aan de  
stichting toegekend. En dat is goed nieuws voor de toekomst van veel Hill Tribes' kinderen in Noord  
Thailand. De stichting heeft immer gestreefd naar het treffen van een voorziening voor de toekomstige  

(studie)kosten van de kinderen. Op basis van de stand van zaken eind 2017 kan deze verplichting op  
€ 76.000 worden geschat. Hiervan is al € ruim € 53.000 in de jaarrekening voorzien. Voor het restant  
wordt zoveel als mogelijk gespaard. Dit is een morele plicht ten opzichte van de kinderen vanaf hun komst in  
het tehuis tot de afronding van hun opleidingen. Zodra de nalatenschap van Joop is afgewikkeld zullen de gevolgen 

hiervan in de jaarrekening worden opgenomen.  
 
De huisvader en het stichtingsbestuur hebben geen gemakkelijke taak. Maar het vergroten van de kansen  
voor de kinderen motiveert hen enorm. Graag houdt het bestuur de belangstellenden via de website, facebook en de 

nieuwsbrief op de hoogte.  

 
Nogmaals dank voor uw grote en onmisbare steun.  

 
Dordrecht, 30 juni 2019.  
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