
TO E L I C H TI N G A L G E M E E N  

 
Algemeen  

De stichting Hill Tribes Children is opgericht in mei 2008 en heeft haar statutaire zetel in Dordrecht. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel met nummer 24435595. De stichting heeft 

een ANBI status met nummer 819420785. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in Thailand, Pa Mai.  

 
Doelstelling  

De stichting heeft ten doel armlastige kinderen, voornamelijk bergkinderen (de zogenaamde Hill Tribes' Children) in Zuid-Oost Azië (Thailand) financieel te ondersteunen in hun  

ontwikkeling, in de breedste zin van het woord. Bergkinderen zijn kinderen (waaronder wezen en halfwezen) die door opvang, opvoeding, huisvesting, scholing en studiebegeleiding De 

stichting tracht haar doelstelling te bereiken door het organiseren van activiteiten ter (financiële) ondersteuning van de bergkinderen.  

 
Activiteiten  

De stichting huurt en beheert een opvanglocatie. Mae Taeng is een kleinschalig kindertehuis in het noorden van Thailand, in het dorpje Pa Mai, zo'n 50 kilometer van Chiang Mai. Het 

huis is in mei 2008 van start gegaan.  

Op dit moment wonen er zo'n 9 jongens en 6 meisjes in de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar. Ze zijn afkomstig uit de afgelegen kleine dorpen in de bergen. Hun familie is overleden of niet 

in staat voor hen te zorgen. In Mae Taeng krijgen de kinderen kost en inwoning en de kans om goed onderwijs te krijgen.  

Het kindertehuis is ontstaan vanuit een particulier initiatief van wijlen Joop Rieff en wordt ondersteund door de Stichting Hill Tribes` Children. Het kindertehuis wordt uitsluitend 

vanuit donaties gefinancierd. Het bestuur van de stichting werkt op geheel vrijwillige basis.  

 
Grondslagen  

De stichting hanteert eigen grondslagen. De jaarrekening is opgesteld in Euro. Omrekeningsverschillen vreemde valuta worden direct verwerkt. Baten 

uit donaties en nalatenschappen worden toegerekend aan de periode waarin ze ontvangen zijn. Lasten worden toerekend aan de periode waarop ze 

betrekking hebben. De jaarrekening is opgesteld uitgaande van continuïteitsveronderstelling.  


