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Voorwoord 

Dit is het tweede jaarverslag van de stichting Rived. Het jaarverslag bestrijkt boekjaar 2018 van de 

stichting. Gedurende deze periode is door het bestuur van de stichting verder vorm en inhoud 

gegeven aan de doelstelling van de stichting. De focus in 2018 is vooral komen te liggen in het 

opzetten van eenmalige en structurele acties om giften en donaties te borgen. Voor zover dat niet al 

anders is gebeurd bedankt de Stichting alle donateurs, schenkers, gevers en sponsoren voor hun 

bijdrage. Zij maken het werk van de Stichting mogelijk. 

Stichting RIVED is opgericht ter nagedachtenis aan Rinske van Erp. 

De stichting RIVED steunt de projecten die Rinske van Erp is begonnen. Het was Rinskes droom om 

mishandelde en ongewenst zwangere jonge vrouwen een zelfstandig bestaan te geven door hen te 

laten werken in een atelier waar op een ecologisch verantwoorde manier kleding, tassen, schoeisel 

en huishoudtextiel geproduceerd wordt. 

Tijdens haar studie aan de Modeacademie in Maastricht plant zij om in Kenia haar afsluitende stage 

te doen. In februari 2011 vertrekt zij voor 3 maanden naar Nairobi. Zij werkt daar voor de organisatie 

Yaden die jongeren stimuleert zich te ontwikkelen door middel van kunst, dans, muziek om 

zodoende sterker in de maatschappij te staan. Zij heeft daarbij haar hart verpand aan Kenia, Nairobi, 

aan de mensen en de natuur. 

Ze brengt al haar vakanties door in Nairobi en de plannen om daar te gaan wonen en werken krijgen 

steeds meer vorm. In juli 2014 vertrekt zij voor langere tijd naar Nairobi om daar een start te maken 

met haar eigen bedrijf. En een jaar later wordt haar droom werkelijkheid: zij emigreert naar Nairobi. 

Daar aangekomen vindt ze werk op de Nederlandse school en verzorgt daar zwemlessen en draagt 

haar steentje bij aan buitenschoolse activiteiten in het kader van kunst. Natuurlijk steekt ze veel 

energie in haar droom. Het bedrijf krijgt steeds meer vorm. Samen met een groep vrouwen, het 

Twaweza initiatief, krijgt haar droom de naam ECOSTORI Enterprise. Twaweza initiatief is een groep 

jonge vrouwen uit de krottenwijk Kariobangi en Korogocho. Zij geven voorlichting over prostitutie, 

geweld, alleenstaande moeders, en ongewenste zwangerschappen. Door Ecostori krijgen deze 

vrouwen een kans op een betere toekomst voor henzelf en hun gezinnen. Zij kunnen het waarmaken. 

Dan slaat het noodlot toe. Op 14 maart 2016 overlijdt Rinske, op 28-jarige leeftijd, aan de gevolgen 

van malaria. Rinske heeft haar droom niet af kunnen maken. De stichting Rived steunt de projecten 

die zij is begonnen. 

De naam van de stichting is de door Rinske zelf gekozen naam voor het bedrijf dat zij in Nederland is 

begonnen. De letters staan voor: 

R             Rinske van Erp; Oprichtster van RIVED 

I              innovative; RIVED stimuleert nieuwe ideeën 

V             voices; RIVED geeft een stem aan kwetsbare groepen 

E             ecologic; RIVED steunt duurzame projecten 

D            development; RIVED ondersteunt de ontwikkeling van mens en natuur. 

 

Het resultaat van al de inspanningen van de Stichting Rived komt direct ten goede aan de 

doelstellingen van de stichting. Make it happen. 

 

Dianne van Erp – Spierings 

Voorzitter 
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Overzicht 

De officiële oprichting 

De stichting RIVED is in juli 2016 opgericht. De stichting streeft na om projecten uit te voeren en te 

steunen in navolging van het gedachtegoed van Rinske van Erp. Velen van ons zijn, ieder op haar of 

zijn eigen manier, betrokken geweest bij de droom van Rinske. Zo zijn wij ook allemaal geraakt door 

haar plotselinge overlijden in maart 2016. 

Gedurende de eerste anderhalf jaar van het bestaan van de stichting zijn er allerlei initiatieven 

gestart waaruit donaties voortvloeien. Gedurende 2018 is door de stichting gewerkt aan het meer 

structureel organiseren van donaties en initiatieven die fondsen opleveren. Zo wordt er inmiddels 

steeds tweemaal per jaar een kledinginzameling gehouden in Geffen, het geboortedorp van Rinske. 

Ook is de sitchting steevast aanwezig tijdens het evenement Effe noar Geffen, waar gericht donaties 

worden gevraagd en de op voorraad zijnde artikelen worden verkocht. Hierin is veel energie 

gestoken. Dat heeft de aandacht afgeleid van de doel zijde van de stichting. Als Stichting borgen wij 

dat de beschikbare middelen gebruikt worden om projecten uit te voeren die het gedachtegoed van 

Rinske onderschrijven. Daartoe hebben wij criteria gedefinieerd waaraan de projecten moeten 

voldoen. Als Stichting voelen we ons ook verantwoordelijk om te blijven werken aan het waarmaken 

van Rinskes droom. Daarom zullen wij activiteiten blijven ontwikkelen die bedoeld zijn om geld te 

verwerven waarmee deze projecten gefinancierd kunnen worden. 

De kerngroep van de Stichting bestaat op 31 december 2018 uit: Harry en Dianne van Erp, Xandrieke 

van Erp, Perry van Erp, Marielle van Orsouw, Ina Megens - van de Meulenreek en Jos Spierings. 

Doelstelling 

De Stichting Rived heeft tot doel de levensstandaard van mishandelde jonge 

vrouwen en straatkinderen in Kenia te verbeteren. 

De Stichting verricht hiertoe alle noodzakelijke werkzaamheden die het bevorderen van het 

realiseren van deze doelstelling ondersteunen. Het bestuur van de Stichting zal bovendien het 

verkrijgen van de zogenaamde ANBI status nastreven. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het uitvoeren en/of financieren van projecten in 

Kenia gericht op het laten deelnemen van mishandelde (jonge) vrouwen en straatkinderen aan het 

economisch verkeer, het verkleinen van hun maatschappelijke afstand en het vergroten van hun 

sociale en economische netwerken. 

Uitgevoerd 

Door het bestuur van de Stichting zijn de gebruikelijke werkzaamheden uitgevoerd die samen gaan 

met het besturen van een stichting. Zo is gewerkt aan de website, de vormgeving van de Stichting en 

het opzetten van diverse programma’s om gelden in te zamelen. 

Er zijn donateurs programma’s opgezet en de eerste donateurs hebben overeenkomsten met de 

Stichting. Daarnaast zijn er enkele vaste en terugkomende activiteiten gestart. Zoals het tweemaal 

per jaar inzamelen van oude kleding en schoenen in en rond Geffen en het structureel deelnemen 

aan Effe naor Geffen met een stand en een gerichte inzamelingsactie. Daarnaast worden er door 

Ecostori bijvoorbeeld stoffen dieren en sierraden vervaardigd die worden verkocht op dergelijke 

markten. Dit is de wijze waarop de fondsen geworven worden. De resultaten van die inspanningen 

worden hieronder inzichtelijk gemaakt.  
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Balans 

 
 

 

Toelichting 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit het banksaldo en de kas van de stichting. Het banksaldo bedraagt op 

31 december 2018 € 17.173,38. De kasstand is op 31 december 2017 € 450,70. 

Voorraad 

De voorraad bestaat uit de ingekochte dieren en sierraden. De waarde ervan bedraagt op 31 

december 2018, € 1.035,00. Er is 258,80 afgeschreven op de voorraad waarde. 

Vermogen 

Het vermogen van de stichting bedraagt € 18.715,08. 

  

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
per 31-12-2018 per 31-12-2017

Activa

Liquide middelen

kas 450,70€              832,63€              

bank 17.173,38€        9.713,62€           

Voorraad producten 1.035,00€           1.385,00€           

Vorderingen op donateurs 56,00€                 -€                     

Transistoria -€                     -€                     

Totale activa 18.715,08€        11.931,25€        

Passiva

Vermogen 18.715,08€        11.931,25€        

Kortlopende schulden -€                     -€                     

Transistoria -€                     -€                     

Totale passiva 18.715,08€        11.931,25€        
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Staat van baten en lasten 
 

 
 

 

Toelichting 

 

De baten worden voornamelijk gevormd door giften, donateurs en sponsoren. Ongeveer 5% van de 

baten wordt gegenereerd uit de verkopen van sierraden en (stoffen) dieren. 

 

In het jaar 2018 is er door de stichting vooral steun gegeven aan de projecten Umoja Talenta en 

Sanitary Towels. Ongeveer 6,5% van de gegenereerde baten is naar projecten gegaan. Hierover in het 

volgende hoofdstuk meer. 

 

De bedrijfskosten bestaan voornamelijk uit kosten voor het hosten van de website en voor de 

bankrekening van de Stichting. De totale bedrijfskosten bedragen iets meer dan 7,0% van de totale 

baten.  

 

Het resultaat van het boekjaar 2018 bedraagt € 6.783.83. Dit bedrag wordt in het geheel toegevoegd 

aan het vermogen van de Stichting. 

  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018 2016/2017

Baten

Opbrengsten giften en donaties 7.461,50€          16.385,92€        

Opbrengsten door verkopen van producten 386,00€              1.176,70€          

Totale baten 7.847,50€          17.562,62€        

Lasten

Gesteunde projecten

Umoja Talenta 260,00€              2.933,00€          

Ecostori -€                    2.226,42€          

Sanitary Towels 253,00€              973,00€              

Totaal gesteunde projecten 513,00€             

Bedrijfskosten 291,87€              893,95€              

Afschrijving producten 258,80€              -€                    

Totale Lasten 1.063,67€          7.016,37€          

Resultaat 2018 6.783,83€          10.546,25€        
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Projecten 

 

Umoja Talenta 
Een moment de omgeving vergeten en even genieten van het hier en nu. Een van de projecten die 

stichting RIVED ondersteunt is Umoja Talanta. Dit project, waar Rinske nauw bij betrokken was, zorgt 

voor regelmatig vermaak in de sloppenwijken van Kenia. Dit gebeurd door middel van dans, muziek 

en voorlichting over milieu en politiek. Op deze manier scholen zij kinderen en jongeren maar laten 

zij hen ook weer kind zijn en genieten van de dans en muziek. 

 

Umoja Talenta ontving in het boekjaar 2016/2017 een bedrag van € 2.923,00 van de Stichting. 

 

Maandverband 
Stichting RIVED ondersteund sinds 2017 Kenia Kesho, school for Girls, door middel van het sponsoren 

van herbruikbare maandverband. In de Mishiu Primary School – voor jongens en meisjes – zijn al 

ruim 100 meisjes die menstrueren. De meesten van hen hebben geen toegang tot maandverband, 

zodat ze  25% van de onderwijstijd missen. Samen met Kenia Kesho zorgt stichting RIVED dat deze 

meisjes weer naar school kunnen. Een initiatief in lijn met Rinske verlangen om jonge vrouwen te 

helpen met een onzekere toekomst. 

 

In het boekjaar 2016/2017 is dit project gesteund met € 973,00 door de Stichting. 

 

 

 
  

 

Alle bovenstaande projecten zijn door het bestuur van de Stichting getoetst. Zij voldoen aan de 

uitgangspunten zoals vastgelegd en ondersteunen het realiseren van de doelstellingen van de 

Stichting. De aanvragen zijn derhalve allen toegewezen. 
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Stichting Rived 

 

Secretariaat: 

p/a Papendijk 2a 

5386 EC Geffen 

 

Bankrelatie: 

Regio Bank rek. nr.: NL83 RBRB 0941 475 689. 

KVK 66586755 

 


