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1. Voorwoord 
 
Sinds september 2014 is Burkina Faso nogal eens in het nieuws geweest. U leest hier uitgebreid 
over in het hoofdstuk “Politiek en andere zaken”. De oorzaak voor gemelde onrust vinden we vaak 
in de handelingen van de regering, de president en andere hoog geplaatste regeringsambtenaren, 
waartegen de bevolking of het leger ageert. 
Soms ontstaat daardoor veel onrust in de hoofdstad Ouagadougou. Op het platteland is daar 
echter maar weinig of niets van te merken. 
Maar als de onrust wat langer aanhoudt, worden de gevolgen ook merkbaar in de rest van het 
land. 
Tot op dit moment hebben onze projecten in de ruim afgelopen 20 jaar daar geen echt nadelige 
gevolgen door ondervonden. Slechts hier en daar een vertraging met de uitvoering. Wel is er 
minder aandacht door de overheid geweest voor onderwijs. Ook Nederland heeft de hulp al enige 
jaren geleden ingetrokken. 
Met de komst van de nieuwe president, eind 2015, hopen we dat dit verandert en het land weer op 
zal krabbelen van de tegenslagen die het heeft moeten doorstaan. 
Voor ons dus beslist een reden om door te gaan met ons werk. 
 
Onze projecten lopen gestaag door. De inzamelingsactie voor het zonne-energieproject voor de 
vrouwen is voltooid en in de eerste maanden van 2016 zullen de laatste zonnepanelen van de in 
totaal 240, geplaatst worden. 
 
Helaas moeten we constateren dat het aantal donateurs iets achteruit loopt. Maar door de 
betrokkenheid en giften van veel mensen en instanties kunnen we positief terugkijken op een 
geslaagd jaar. 
 
Wij blijven doorgaan. U ook? 
 
Piet Stam,  voorzitter 
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2.  Visie en Beleid 
 
Visie 
 
AFOS heeft als visie dat ontwikkeling van onderaf (bottom-up) moet komen. Dat wil zeggen dat de 
doelgroep van mensen die leven in armoede zelf met initiatieven komt en zichzelf organiseert. 
Alleen dan ontstaat er bij de bevolking draagvlak voor verandering, omdat de motivatie uit hen zelf 
komt. Deze werkwijze zien wij terug in de organisatie van onze lokale partner Association 
Femmes de ZENA in Burkina Faso. Hierin zijn 12 dorpsgroepen uit 12 verschillende dorpen rond 
de hoofdstad Ouagadougou verenigd en worden de leden vertegenwoordigd door het bestuur.   
AFOS meent dat versterking van het draagvlak door een grote betrokkenheid in Nederland heel 
belangrijk is. Solidariteit teweeg brengen tussen de doelgroep die leeft in armoede en diegenen 
die een financiële bijdrage kunnen leveren om de armoede te bestrijden is zeker ook een doel van 
AFOS. Daarom investeert zij veel tijd en energie in het uitleggen waarom de projecten nodig zijn, 
hoe de leefomstandigheden van de doelgroep zijn en wat uiteindelijk de resultaten van de 
uitgevoerde projecten zijn.  
 
Doelstellingen 
 

• Stichting AFOS stimuleert de bewustwording van de Flevolandse bevolking en anderen op 
het gebied van ontwikkelingssamenwerking.  

 
• De stichting steunt kleinschalige, concrete projecten, door praktische hulp aan kansarme 

mensen in ontwikkelingslanden, zonder onderscheid te maken naar ras, taal, religie of 
geaardheid.  

 
• De stichting stimuleert en motiveert deze kansarme mensen om hun eigen 

leefomstandigheden te verbeteren en actief mee te werken om de projecten te laten slagen. 
 
Afos werkt sinds 1994 nauw samen met stichting Wilde Ganzen. 
 

www.wildeganzen.nl   
Wilde Ganzen helpt mensen helpen. Zij stellen mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van 
armoede zelf uit te voeren. Zij werven fondsen en leveren kennis en begeleiding. Samen met 
betrokken Nederlanders, zoals donateurs van Afos, doen zij dit al meer dan 50 jaar zonder 
onderscheid te maken naar religie, taal, ras of geaardheid. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 
projecten succesvol afgerond.  
Ambitie voor 2016:  
AFOS wil doorgaan op de ingeslagen weg om kleinschalige ontwikkelingsprojecten voor de 
plattelandsbevolking in Burkina Faso mogelijk te maken. Concreet betekent dit voor het komende 
jaar: eindrapportage van het zonnepanelenproject, reparatie van de gevel van de school in het 
dorp Rakissé en verbetering van onderwijs in combinatie met de aanleg van groentetuinen met 
een druppelirrigatiesysteem waardoor er meer malen per jaar geoogst kan worden en leerlingen 
leren hoe zij dit kunnen bereiken. Contact en uitwisseling met de doelgroep en de coördinator blijft 
van groot belang. 
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Uitvoering Beleidsplan 
 
Samenwerking:  
 
Onze partnerorganisatie ZENA vergadert één keer per maand. De afgevaardigden van de dorpen 
bespreken welk project de voorkeur heeft. Na overeenstemming over de keuze wordt er contact 
opgenomen door de coördinator van ZENA met AFOS over de mogelijke haalbaarheid van het 
project. Als het project binnen de criteria valt wordt vanuit Burkina Faso het projectplan 
opgestuurd en officieel door het bestuur van AFOS goedgekeurd. Vervolgens  werft AFOS  
fondsen bij b.v. Wilde Ganzen, en dient daar het plan in. Daarbij geeft AFOS aan hoe zij haar 
aandeel in de projectkosten wil binnenhalen. AFOS voert na goedkeuring van Wilde Ganzen 
acties en zamelt zelf ook geldmiddelen in. Het gewenste bedrag wordt binnen een jaar 
overgemaakt naar de bank van ZENA. Het project wordt door lokale bedrijven uitgevoerd, 
materialen worden ook lokaal aangeschaft. Zo stimuleren wij tevens de economie in Burkina Faso.   
Na voltooiing wordt de eindrapportage door ZENA  opgestuurd naar AFOS en de stichtingen die 
het project hebben gesteund met subsidie. Na goedkeuring door AFOS en de fondsengevers 
wordt het project afgesloten. 
 
Inzameling gelden: Om de benodigde middelen in te zamelen voor de projecten  worden fondsen 
aangevraagd, zoals bij Wilde Ganzen. Jaarlijks vinden er acties plaats op scholen. We mogen 
rekenen op inkomsten van donateurs, bedrijven, kerken en serviceclubs. 
 
Publiciteit: Via de plaatselijke nieuwsbladen, de website van AFOS, Facebook, de nieuwsbrieven 
aan donateurs en belangstellenden, presentaties op aanvraag en het jaarverslag, worden de 
inwoners van Flevoland en anderen op de hoogte gesteld van het werk van AFOS en de 
projectplannen. 
 
3.  Politiek en andere zaken. 
 
Naar aanleiding van de terreuraanslag in Ouagadougou op 15 en 16 januari 2016, wil AFOS in dit 
jaarverslag wat meer informatie geven over de geschiedenis en de politiek van Burkina Faso.  

Tot het eind van de 19e eeuw is de geschiedenis van Burkina Faso gedomineerd door de Mossi, 
nog steeds de grootste bevolkingsgroep in het land (50%). Na de komst van de Fransen in 1896 
werd het een Franse kolonie. Op 5 augustus 1960 is het toenmalige Opper-Volta onafhankelijk 
geworden van Frankrijk. De naam Burkina Faso betekent “land van de oprechte mensen”. Deze 
naam werd op 4 augustus 1984 aan het land gegeven door Thomas Sankara, die precies een jaar 
eerder door een staatsgreep aan de macht was gekomen en belangrijke hervormingen heeft 
doorgevoerd. Hij was een zeer geliefd president bij het gewone volk en werd de “Che Guevara 
van Afrika” genoemd. Helaas werd hij vermoord door Blaise Compaoré, die daarmee de macht 
greep  in 1987 en 27 jaar het land leidde met harde hand. Ondanks deze gewelddadige 
machtswisseling is de geschiedenis van het land vreedzaam te noemen in vergelijking met andere 
landen. 

In oktober 2014 braken hevige onlusten uit nadat de president een wetsvoorstel had ingediend, 
waardoor de 63-jarige Compaoré zich opnieuw verkiesbaar zou kunnen stellen als president. In 
2010 was hij voor de vierde keer gekozen. Sinds 1991 is Burkina Faso weliswaar een democratie, 
maar voor oppositie was geen ruimte noch voor vrije pers. Na dagen van straatprotesten waarbij 
tienduizenden mensen in Ouagadougou betoogden tegen het wetsvoorstel en er door militair 
geweld doden vielen, vluchtte de president naar Ivoorkust. Michel Kafando, een ervaren diplomaat 
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en voormalig minister van Buitenlandse Zaken werd aangewezen als interim-president. 
Verkiezingen werden gepland in oktober 2015. 

                          

In september 2015 vond er een coup plaats door de presidentiële garde van ex-president 
Compaoré. Kafando werd gegijzeld, maar na een week van hevige protesten en bemiddeling van 
presidenten van de naburige landen werd de coup verijdeld en werden er op 29 november vrije 
verkiezingen gehouden. Deze verliepen rustig. Met ruime meerderheid werd Roch Marc Christian 
Kaboré tot president gekozen. Een sociaal democraat, opgeleid in Frankrijk. De rust keerde weer 
en de mensen waren hoopvol gestemd…...Tot Burkina Faso opnieuw wereldnieuws werd door de 
terroristische aanslag die plaatsvond op vrijdagavond, 15 januari 2016, in de hoofdstad 
Ouagadougou. De gijzelingsactie in hotel Splendid en de aanval op het café Capuccino kostte 30 
mensen het leven. Veel buitenlanders die zich in hadden gezet voor het land werden het 
slachtoffer, waaronder de Nederlander Arie Houweling, landencoördinator van de PUM. Voor de 
projecten van Zeewolde Werelddorp en AFOS was Dianne Nicolaï twee weken in Burkina. Op 
vrijdagmiddag was ze uitgenodigd om, als afscheid, nog wat te drinken in café Capuccino, 
tegenover het Splendid hotel. Gelukkig had ze het café reeds verlaten toen de aanslag plaats 
vond. De volgende morgen werd de gijzelingsactie beëindigd. Vier terroristen werden gedood. 
Dianne kon veilig het land verlaten. 
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4.  Activiteiten in 2015 
 
Met grote tevredenheid heeft AFOS het jaar 2015 afgesloten. Het doel om het Zonne-
energieproject in het millenniumdoelenjaar te kunnen voltooien werd ruim binnen de tijd gehaald. 
Het bedrag voor de laatste fase kon in december worden overgemaakt naar Wilde Ganzen, die dit 
met 55% doorstuurde naar de bank in Burkina Faso. Alle 240 vrouwen zullen daardoor in 2016 
licht hebben op hun erf. Drie lampen, verbonden met het zonnepaneel, maken het mogelijk voor 
de vrouwen om ook in de avonduren hun werkzaamheden voor meer inkomsten voort te kunnen 
zetten. De mannen steunen de vrouwen bij het betalen van de bijdrage die ze voor het systeem 
moeten betalen. Schoolkinderen kunnen hun huiswerk maken bij licht en de kleine kinderen zullen 
zich minder vaak branden aan de open vuurtjes. 
In 2016 verwacht AFOS de eindrapportage te ontvangen van ZENA van het totale project. 
 
Oliebollenactie. 
Zoals al in het vorige jaarverslag is vermeld was de oliebollenactie door de prot. gemeente te 
Dronten een groot succes. 
Op 24 januari mocht AFOS € 3.234 in ontvangst nemen. Een derde deel van de opbrengst. 

                           
Uitreiking cheques  oliebollenactie                                                           Michel Groen tijdens de Open dag 
 
Open dag 
In Dordrecht, op het Insula College, werd op 28 januari de Open dag gehouden voor groep 8. 
Docenten presenteerden het project “Leren voor Leren” van de huiswerkbegeleidingsgroep, 
waarvan de opbrengst naar het onderwijsproject van AFOS ging. Al 5 jaar heeft deze school zich 
voor dit doel ingezet onder bezielende leiding van Michel Groen. 
In juli van datzelfde jaar kwam het ontstellende bericht dat Michel was overleden na een korte 
slopende ziekte. Met grote waardering denken wij terug aan hem, en aan zijn grote betrokkenheid 
met het werk van AFOS. Wij zullen hem erg missen en wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte 
toe.  
 
Framing My Message 
In Hilversum, op de locatie van Wilde Ganzen, werd op 28 maart door twee personen de 
workshop Framing My Message gegeven aan enkele AFOS bestuursleden. Dit was de tweede 
prijs die gewonnen was met de ingestuurde foto van het zonnepanelenproject in Burkina Faso 

voor de  www.kleinegoededoelen.nl 
“kleinegoededoelenwedstrijd” van Partin/Wilde Ganzen in 2014. Het was een leerzame dag waar 
we leerden hoe je een project in beeld brengt met foto’s en films en daarbij de waardigheid en het 
respect voor de doelgroep goed in het oog houdt. 
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IKON uitzending 

                       
Zondag 12 april vlogen de Wilde Ganzen van de IKON voor het zonnepanelenproject van AFOS. 
AFOS is er trots op dat dit project gebruikt werd voor de inkomsten van Wilde Ganzen. Door deze 
inkomsten kunnen veel projecten in ontwikkelingslanden door WG gesteund worden. 
 
Jaarvergadering 
Op 14 april hield AFOS haar jaarvergadering. Er werd verantwoording afgelegd van de uitgaven in 
2014 en informatie gegeven over de doelen voor 2015. Het jaarverslag 2014 was begin april 
verstuurd naar de donateurs. 
 
Open kerk zondag 
“Samen onder één dak”, was het thema van de openkerkzondag in kerkcentrum De Ark. 
Veel organisaties en groepen waren bijeengekomen in De Ark om hun projecten en producten te 
presenteren. AFOS was aanwezig met artikelen uit Burkina Faso en had Afrikaanse kleding 
uitgeleend aan het kinderkoor dat voor de muzikale bijdrage zorgde tijdens de dienst. De koster en 
vele anderen droegen die dag kleding uit verschillende landen. Het was een leuke happening en 
een goede pr voor de deelnemende organisaties. 

                                              Kleding uit Burkina Faso deed het goed                                                                Kinderkoor  in actie        
 
Collecte in kerken 
Zondag, 17 mei werd er in de prot. gemeente te Dronten gecollecteerd voor de zonnepanelen. 
 
Marikenloop 
Op diezelfde dag liep Dianne Nicolaï met haar vriendinnen de “Marikenloop” in Nijmegen en liet 
zich daarvoor sponsoren voor AFOS. 

                                    
 
Culturele manifestatie in Dronten. 
AFOS was 6 juni present in de Meerpaal tijdens de WAKweek, met artikelen uit Burkina Faso.  
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           perzikenoogst                                
 
Jamverkoop In juli draaide de jamproductie op volle toeren en werden vele potjes gevuld voor de 
verkoop. Hoeve Vredeveld, de zorgboerderij van Fam. Groot, verkocht voor AFOS artikelen uit 
Burkina Faso en de huisgemaakte jam. 
 
Uitgenodigd door Wilde Ganzen  
Wilde Ganzen nodigde AFOS bestuursleden uit voor een gesprek om elkaar persoonlijk te leren 
kennen, van gedachten te wisselen over fondsenwerving en het contact te verstevigen. 18 
Augustus bezochten 2 personen de locatie van Wilde Ganzen in Hilversum. 
Giften 

Opnieuw werden we verrast door een gift van € 5.000 van het 
biotechnologisch onderzoekbedrijf MRC-Holland te Amsterdam. Stichting Transfair  (Transfer 
Solutions te Leerdam) maakte een gift over van € 3.650. 
Verdere inkomsten kreeg AFOS door verkoop van artikelen uit Burkina Faso, donaties van 
donateurs en andere betrokken mensen. 
 
Sint Maartenactie 
Drie kerkgemeenschappen, de prot. gemeente in Dronten en Swifterbant  en de RK parochie in 
Swifterbant, collecteerden in november voor AFOS. Alle geloofsgemeenschappen in de gemeente 
waren aangeschreven om de Sint Maartenactie te steunen. We hopen dat dit initiatief een vervolg 
zal krijgen in 2016. 
Twee scholen in Biddinghuizen deden mee aan de jaarlijkse Sint Maartenactie. Bestuursleden 
hielden vooraf een powerpoint presentatie voor de bovenbouw. De kinderen mochten zich 
verkleden in Afrikaanse kleding en in het lokaal werd een kleine expositie van Afrikaanse 
gebruiksvoorwerpen ingericht, waar veel belangstelling voor was. 

          
                                                               Het was een vrolijke boel op De Wingerd en De Tamarisk. 
 
Probus 
8 Oktober hield AFOS, op uitnodiging, een presentatie tijdens de bijeenkomst van de Probus 1 
groep te Dronten. 
  
Nieuwsbrief en PR 
De Nieuwsbrief van 2015 werd dit jaar al in november verstuurd aan alle donateurs en mensen die 
betrokken zijn met AFOS, want op 22 november zond de IKON een film uit waarin drie goede 
doelen organisaties in de schijnwerpers stonden. AFOS was daar één van. Op een locatie ergens 
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in Nederland waar zonnepanelen werden geplaatst gaf Dianne een interview aan een 
medewerkster van Wilde Ganzen over het zonne-energieproject in Burkina Faso.  U kunt deze film 
nog bekijken door naar de homepagina te gaan van www.afosflevoland.nl  en onderaan de pagina 
de F van Facebook aan te klikken. Regelmatig werd Facebook van AFOS bijgewerkt en werd het 
nieuws op de website geplaatst. De Sint Maartenactie werd aangekondigd via De Flevopost, de 
plaatselijke krant. 
  
Afscheid directeur Wilde Ganzen. 
AFOS was uitgenodigd om op 3 december aanwezig te zijn op de afscheidsreceptie van directeur 
Klaas van Mill, die met zijn gezin naar Zuid Afrika ging verhuizen. Tineke Huizinga was al eerder 
benoemd als de nieuwe directeur. Het was een genoeglijke bijeenkomst waarin we met elkaar 
konden spreken over onze projecten en nog meer inzicht kregen in de werkwijze van Wilde 
Ganzen. 
 
Kerstmarkt 
In Amerika werd een kerstmarkt gehouden in de Presbyterian Church, waar familie van één van 
de bestuursleden lid van is. De opbrengst was voor AFOS. 
                     
ANBI 
In 2013 zijn er door de belastingdienst nieuwe eisen gesteld om aangemerkt te worden als een 
zogenaamde “Algemeen Nut Beogende Instelling” ANBI. Om aan deze eis te voldoen wordt in het 
vervolg het jaarverslag  op de website van AFOS toegevoegd. www.afosflevoland.nl  Op deze 
website kunt u meer lezen over acties en projecten van de afgelopen jaren. 
 
5.  Lopende projecten 
 
Uitvoering laatste deelproject: 
Het zonnepanelenproject voor vrouwen in Burkina Faso is een meerjarenproject wat is uitgevoerd 
in 5 delen, met als doel, de installatie van 240 systemen voor 240 huishoudens. De totale kosten 
zijn € 120.000. Het eerste deel werd eind 2013 uitgevoerd. Voor het laatste deel is het geld in 
januari 2016 overgemaakt. In 2016 zullen alle 240 erven voorzien zijn van 3 lampen. De 
eindrapportage van het totale project moet in november  2016 bij Wilde Ganzen binnen zijn. 
De gevel van de school in het dorp Rakissé stond op instorten. Het Insula College te Dordrecht 
had voor de reparatie nog geld beschikbaar door het huiswerkbegeleidingsproject  “Leren voor 
Leren”. Aangevuld met het bedrag wat ingezameld was tijdens het afscheid van Michel Groen, kon 
AFOS al in januari € 2900 overmaken voor de reparatie. 
Op dit moment wordt door het bestuur van ZENA nagedacht  over nieuwe projectvoorstellen, 
welke de voorkeur hebben om uitgevoerd te worden en bekijkt AFOS of dit financieel haalbaar is. 
Een groentetuin met druppelirrigatie, aangelegd en onderhouden door leerlingen in Rakissé  staat 
hoog op het prioriteitenlijstje. 
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6.  Financieel Verslag 2015 
     
    
Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/De Naaste 
Veraf. 

  

       
  2015  2014   
  31 dec.  31 dec.   
  Balans  Balans   
  Euro  Euro   
       

Activa       
       

Vorderingen       

Donaties          25              -    
       

Totaal vorderingen          25              -    
       

Liquide middelen       
Banken      6.981       8.890    

       
Totaal activa      7.006       8.890    

       
       
       

Passiva       
       

Stichtingsvermogen      1.345       1.360    
       

Kortlopende schulden       
Project nader te bepalen  Burkina Faso       3.100              -    
Project onderwijs  Burkina Faso       2.100              -    
Project zonnepanelen  Burkina Faso              -       7.100    
Vooruit ontvangen donaties         420          240    
Door te betalen actie oliebollen             -          148    
Bankkosten          41           42    

       
Totaal kortlopende schulden      5.661       7.530    

       
Totaal passiva      7.006       8.890    
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Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/De Naaste 
Veraf. 

  

       
        

 2016 2015 2015 2014 2013  
 Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk  

 Euro Euro Euro Euro Euro  
Baten       

       
Donaties     3.600      3.817      4.000      3.942      4.792   
Lijfrenteschenking     2.200      2.200      3.200      3.200      3.000   
St.Maarten actie basisscholen        600         610         600         673         819   
Overige acties        500      4.571      3.800      1.394      3.340   
Bijdrage Foundations            -      5.000             -      5.000             -   
Overige giften     1.700      8.917      4.050    11.820      4.765   
Intrest         50         108          50         182         267   

       
Totaal baten     8.650    25.223    15.700    26.211    16.983   

       
Lasten       

       
Projecten Burkina Faso       
Project zonnepanelen fase 1            -             -             -             -      1.650   
Project zonnepanelen fase 2            -             -             -      1.098             -   
Project zonnepanelen fase 3            -             -             -    16.601             -   
Project zonnepanelen fase 4 en 5            -    18.899    14.800      7.100             -   
Project onderwijs      2.100             -             -             -   
Projectgelden nader te bepalen     7.700      3.100             -             -    14.000   

       
Voorlichting/Bewustwording       
Projectkosten            -             -             -             -             -   
Kosten markten            -             -          70          62          62   
Inkoop goederen            -             -             -         107         300   

       
       

Beheerskosten       
Bestuurskosten         70          60          40          43          26   
Kosten jaarverslag/jaarvergadering        310         297         280         268         262   
Kosten website afosflevoland.nl        177         177         180         431         177   
Kosten drukwerk            -             -             -         125         102   
Kosten verzekering        153         151         150         149          47   
Kosten lidmaatschap         60         259          60          60          60   
Kosten notaris            -             -             -             -         151   
Bankkosten        180         195         120         177         156   

       
Totaal lasten     8.650    25.238    15.700    26.221    16.993   

       
Overschot/ Te kort            -          15-            -          10-         10-  
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7.  Bestuur 
 
Voorzitter 
Dhr. P. Stam  Cirrus 5   3893 DC  Zeewolde 
    036-5222175             p.stam@concepts.nl 
Secretaris 
Mevr. A. Lenis           Tussendek 93  8251 EH  Dronten 
    0321-315035             a.lenis1@chello.nl 
Penningmeester 
Dhr. A. Nicolaï            v.d Hamlaan 7            8251 RX  Dronten 
    0321-312018 
Leden 
Mevr. H. Matijs            De Boeg 118  8251 CE  Dronten 
     0321-312397 
 
Mevr. J. Vlierman            Rozemarijn 145            8252 CT  Dronten 
     0321-315122 
 
Mevr. D.A. Nicolaï            v.d. Hamlaan 7            8251 RX  Dronten 
     0321-312018           da.nicolai@solcon.nl  
(Contactpersoon voor Burkina Faso) 
 
Dhr. P. Wiss             Schagensesnees 14         8252 KM Dronten 
                        0321-842185 
 
 
 
 
Bankrekening:  NL 08 INGB 00021.77.720 
 
De belastingdienst heeft de stichting AFOS, voorheen Afos/De Naaste Veraf, met ingang van 1 januari 2009 
aangemerkt als een zogenaamde “Algemeen Nut Beogende Instelling” ANBI. Op de lijst van de belastingdienst is 
Afos te vinden onder de naam Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/Naast Veraf. Dit 
betekent dat donaties, giften, schenkingen en legaten vrijgesteld zijn van schenking- en erfbelasting. Dit 
betekent ook dat donaties, giften en schenkingen aan Afos/De Naaste Veraf aftrekbaar zijn van het inkomen of 
de winst voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. 
 
 


