Stichting Nest!
Algemeen beeld van de balans
De begin en eindbalans van de stichting verschillen (met + € 116)
amper van elkaar. Het balansvolume van de stichting zelf is gegroeid
met duizend euro, terwijl het saldo van Teach to Reach gedaald is.
Daarnaast is een nieuw project gestart, Caring Communities, waarbinnen eind 2019 de eerste betalingen zijn gedaan.
Donaties en andere inkomsten
In 2019 kwam een lager bedrag binnen aan donaties dan in 2018,
maar wel van een groter aantal verschillende donoren. Er werd door
19 verschillende donoren geld overgemaakt, waarbij ook een tweetal
donateurs waren die namens een groep contante giften overschreef.
Daarmee was minder afhankelijkheid van donaties van het bestuur.
Vanuit activiteiten of subsidies waren geen inkomsten. De rente is
inmiddels nul. Daarom moet overwogen worden om van bank over te
stappen. De postgiro was indertijd een logische keuze, omdat het
gratis was en de stichting bovendien weinig spaargeld had. Nu het
gaat om een vermogen van ruim twintigduizend euro is het niet meer
passend dit onder te brengen bij de ING die in vergelijking tot
Triodos slecht scoort op gebied van mens, milieu en dergelijke.
Teach to Reach
De laatste betaling van Teach to Reach voor de studente in Kenya
heeft in 2019 plaatsgevonden. Het positieve saldo van Teach to
Reach was hierna ongeveer gelijk aan de oorspronkelijke bijdrage
van 2000 euro van de stichting aan het Teach to Reach team.
In overleg is afgesproken dat de naam Teach to Reach voorlopig
blijft als overkoepelend begrip voor de steun aan de Roma moeder
centra in Byana Slatina en Sliven in Bulgarije. De T2R vrijwilligers
zijn bereid mee te werken, vooral in de communicatie met deze
jonge vrouwen. Eind 2019 hebben ze beiden een kleine gift
gekregen om hun plannen uit te werken en hierbij ook aan te geven
hoe ze denken te communiceren (taal/medium) om afhankelijkheid
van intermediaire NGO’s te voorkomen.

Financieel & inhoudelijk jaarverslag 2019
Een groep in Servië (bestaande uit zowel Roma als niet Roma) heeft
een vergelijkbare donatie voor planning ontvangen. Voor deze drie
groepen is het contante geld uitgegeven wat nog op de balans stond.
De vaste donateur die maandelijks een tientje voor Teach to Reach
geeft zal door Eveline Rooders op de hoogte worden gesteld.
De andere vaste donateur (die maandelijks € 50 euro geeft) wil
graag de helft voor Nepal en de andere helft voor het Roma moedercentrum in Sliven is.
Caring Communities
Onder de titel “Caring Communities” is eind 2019 een nieuw werkprogramma gestart, in samenwerking met het internationaal netwerk
van moedercentra mine eV.. Bestuurslid Penny Kerrigan uit Canada
wil een programma opstarten voor vanuit de moedercentra opgezette
gemeenschapscentra in alle reservaten voor de oorspronkelijke
bewoners van Canada. Haar motivatie en achterban heeft ze vanuit
haar ervaring als deel van het Vancouver Aboriginal Mother Center
en de (Canadese) National Inquiry into Missing and Murdered
Indigenous Women and Girls
Op drie punten vergt een dergelijk ambitieus project inhoudelijke
steun waar de stichting een bijdrage aan kan leveren.
1) Er zijn 40 jaar verstreken sinds de vier conceptpunten werden
geformuleerd. Bij veel groepen sluit ‘moedercentrum’
inmiddels niet meer aan bij de actualiteit, ook niet als geuzennaam. Aanpassing aan tijd en plaats is noodzakelijk
2) In Vancouver runden ze gaarkeuken en ook aan andere basiszorg is dringend behoefte. Daarnaast is het thema geweld een
onderwerp wat een extra conceptpunt zou moeten zijn. Die
twee doken ook op in de gesprekken met de Roma vrouwen in
Bulgarije en Servië.
3) De uitbreiding van vier naar zes conceptpunten vergt professionals en budget. De organisatorische inbedding hiervan is
een studie op zich. Hoe start je een beweging?
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Met de rapportage van 2019 is meteen ook de aanzet voor de
activiteiten van 2020 gegeven. Dezelfde projecten worden voorgezet
en uitgebouwd. Eind 2019 is al begonnen met een grotere inzet van
het bestuur om activiteiten te stimuleren en begeleiden. Hierdoor zijn
er meer declaraties van bestuursleden voor reiskosten. Hier staat
meestal een donatie ter grootte van hetzelfde bedrag tegenover,
zodat deze secundaire kosten geen negatieve gevolgen hebben voor
het inhoudelijke werk.

Teach to Reach
De beide Bulgaarse groepen zijn zeer toegewijd en enthousiast,
maar communicatie en projectmanagement zijn lastig. Er is slechts
een enkeling in elk van de groepen die of een woordje Frans of wat
Turks spreekt. Dat maakt afhankelijkheid van een intermediair als
Integro onvermijdelijk. Opgave voor 2020 is een structuur of werkmethode opzetten die recht doet aan de principes van de stichting,
zodat de hulp ook echt helpt en niet een opgave voor de groep is.
Gelijkwaardige communicatie is daarbij cruciaal.

Algemeen, beheer van de stichting
In 2019 is een nieuwe website gebouwd , met hetzelfde adres
www.nest.cc. De inhoud is nog slechts gevuld en de opmaak is
uiterst simpel. Doel is niet zozeer presentatie en fondswerving maar
vooral informatie delen. Hieraan zal gestaag worden doorgewerkt.
De drie inhoudelijke delen van de website zijn
- Transferring: met informatie over GWIA
- Knowledge: met practische downloads over moedercentra
- Community building: voor netwerken en voorbeelden

Caring Communities
De activiteiten in samenwerking met de Canadezen zijn zeer
afhankelijk van de vorderingen van de groep daar. Vooralsnog is er
een grote afhankelijkheid van de persoon van Penny Kerrigan en
haar vermogen een bredere organisatorische en financiële basis te
ontwikkelen. De steun van Nest! kan de vorm krijgen van geschreven
studies of deelname aan inhoudelijke bijeenkomsten. De drie
thema’s herijken conceptpunten, uitbreiden conceptpunten en
organisatorische inbedding vormen hierbij de leidraad.

De financiële administratie en het beheer van de donateurs zal
worden gemoderniseerd voor zover relevant. In de loop van 2020 zal
de stichting overstappen van bank om enige rente op het spaargeld
te krijgen en dit zo mens en milieuvriendelijk als mogelijk.

Een nieuwe donateur zal met ingang van 2020 gedurende vijf jaar
een donatie van 125 euro per maand doen, 7.500 in totaal. Hiermee
zullen de activiteiten van de groep in Belgrado worden ondersteund.
Zij maken hiervoor een actieplan. Het thema Caring Communities, of
in hun eigen bewoordingen feminist ethics of care is voor hen ook
een belangrijke basis voor hun werk.

Afhankelijk van de groepen waarmee contact is en hun plannen,
kunnen nieuwe fondswervingsacties op touw worden gezet. Het gaat
daarbij om het financieren van de (kleinschalige) eigen activiteiten.
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