
Stichting Karibu                                                                                                                                                                                                    
ANBI geregistreerd 
INGO Rwanda              
                                                                                                                                                 

 
 

 
Ambassadeur:   
Rik Felderhof                                                                          
Postadres Stichting Karibu:      
Piksenweg 19A                                                                                                                                                          
7645 BC Hoge Hexel                                                                                                                                                 
 
Lezingen/info: tel. 0546 697 188   
                                                                                                                                            
Internet: marjantieberink@gmail.com                                                                                                            
Website: www.stichtingkaribu.nl                                                                                                                                                                                                    
Bank: ABN AMRO  Rek. nr. NL15ABNA051 11 01 244                                                                                  
Kamer van Koophandel: 06092551                                                                                                                   
 

 

Beleidsplan stichting Karibu m.b.t. de ANBI status:  
 

1. Naam: Stichting Karibu 
2. RSIN/Fiscaal nummer: 8092.84.509 
3. Post-of vestigingsadres: Piksenweg 19A, 7645BC Hoge Hexel. 
4. Telefoonnummer: 0546 697188 Emailadres: marjantieberink@gmail.com 
5. Nummer Kamer van Koophandel: 06092551 
6. Bankrekeningnummer: NL15ABNA051 11 01 244 

 
Aanleiding voor oprichting van de stichting Karibu:  
De beide oprichters van de stichting zijn de tweelingzussen  Irene en Marjan Tieberink; die beiden 
werkzaam waren als leerkracht in Enschede. Ze  hebben tijdens deze periode gedurende vele jaren in 
hun vakanties vele projecten opgezet in Afrika en Haïti voor een internationale organisatie. Door hun 
directe en bijzondere wijze van werken trok dat de aandacht van Rik Felderhof en zijn team. Zij 
werden door Rik Felderhof uitgenodigd om  in zijn TV programma “Villa Felderhof” hun verhaal te 
vertellen over hun werk onder de armsten en kansloze kinderen, waaronder ook vele straatkinderen, 
in verschillende landen in Afrika en op Haïti. Deze uitzending bracht zoveel positieve reacties teweeg 
bij de kijkers, dat een jaar na de uitzending de stichting Karibu is ontstaan.  
De stichting is ontstaan met als doel om op een officiële en verantwoorde manier dit zo belangrijke 
werk voort te kunnen zetten en eveneens te kunnen uitbreiden. Rik Felderhof was vanaf de 
oprichting  meteen enthousiast en bereid om Ambassadeur van de stichting Karibu te worden en 
vervult deze functie sinds de start in 1999, nog steeds met hart en ziel. In 2002 hebben Irene en 
Marjan hun betaalde baan in het onderwijs opgezegd om zich vanaf die tijd fulltime en onbezoldigd   
te kunnen wijden aan hulp aan deze armsten en kinderen. Helaas is Irene Tieberink in 2008 
overleden aan de gevolgen van borstkanker.  
 
Het doel van de stichting Karibu is:  
Het geven van hulp aan de armsten en kansloze kinderen, met name  in Afrika. Dit gebeurt door het 
geven van structurele hulp; d.w.z. hulp op de lange termijn met als doel om door het geven van de  
meest noodzakelijke basisbehoeften, hen een andere en betere toekomst te geven en hen op termijn 
onafhankelijk te laten zijn van deze nu zeer noodzakelijke hulp.  
Kortom Karibu wil hen een hengel geven en niet de vis! Zelfstandig kunnen functioneren in hùn 
maatschappij is de opzet van de hulp.  
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Activiteiten van de stichting Karibu zijn onder andere het realiseren van:  
1. Veilige en goede huisjes voor families. 
2. Goed en veilig drinkwater. 
3. Het kunnen  volgen van onderwijs. 
4. Een bron van inkomsten. 

 
M.i.v. december 2018 stopt de stichting Karibu na 18 jaar haar activiteiten in Rwanda. In 2015 heeft 
de stichting Karibu vanuit Tanzania een hulpvraag ontvangen en sinds juni 2017 werkt Karibu hier in 
een gebied waar voor deze armsten en kinderen nauwelijks tot geen hulp is en waar hulp heel hard 
nodig is. Hier zal het werk van Karibu nu verder voortgezet en ontwikkeld worden onder de 
straatarme bevolking en de vele kansloze kinderen van dit grote en arme Afrikaanse land.   
 
Het werven van gelden:  
Doordat Rik Felderhof d.m.v. de uitzending van het programma “Villa Felderhof” (1998) veel 
aandacht besteedde aan dit bijzondere werk, werden daardoor veel positief gezinde kijkers bereikt;  
met als resultaat dat er enorm veel donateurs bij kwamen.  
In 2005 is Rik Felderhof met een cameraploeg samen met Irene en Marjan Tieberink meegegaan naar 
Rwanda om hun werk terplekke te filmen voor de Kerstuitzending van de NCRV: “Kerst met Felderhof 
en twee engelen in Rwanda”. Bij deze uitzending was Dries van Agt ook terplekke om hier ook als 
voorzitter van het comité van aanbeveling aan mee te werken. Ook  cabaretier Herman Finkers(lid 
van het comité van aanbeveling van de stichting Karibu) verleende ook zijn medewerking aan deze 
uitzending; hij is echter gefilmd in Nederland.  
Er is een periode geweest dat er d.m.v. de vele lezingen en acties die Irene en Marjan in het land 
voor Karibu hielden, er ook veel donateurs bijkwamen. Na het overlijden van Irene, toen Marjan 
tijdelijk niet actief kon zijn, zijn het aantal acties in aantal verminderd. Er worden echter nog wel 
steeds lezingen en acties gedaan. Doel is om de relaties met de bestaande donateurs te 
onderhouden en waar mogelijk nieuwe donateurs te werven.   
De gelden komen nu voornamelijk binnen door donateurs die hun vaste bijdrage geven. De stichting  
Karibu is dus zo goed als volledig afhankelijk van hun giften. De stichting is zo opgezet dat giften van 
donateurs met zo min mogelijk tussenlagen de armsten in Afrika bereiken. 
 
Bestuurssamenstelling:  
 
Voorzitter:            Marjan Tieberink 
Secretaris:             Leonie den Hartogh 
Penningmeester: Harry Horneman.  
 
Binnen het bestuur is geen beloningsbeleid van toepassing. Allen werken als volledig vrijwilliger; dus 
zonder enige vergoeding.  
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd en het is niet mogelijk om als enkel bestuurslid te kunnen 
beschikken over het vermogen van de instelling.   
Er is geen Raad van Toezicht, wel een Comité van Aanbeveling dat met regelmaat op de hoogte 
wordt gehouden van het reilen en zeilen van de stichting.  
 
Financiële gegevens:  
Gedurende de komende jaren 2018-2023 verwacht de stichting per jaar een bedrag in de orde van 

grootte van 50.000 tot 75.000 euro aan donaties te ontvangen. Dit is de gemiddelde optelsom van 

structurele en  eenmalige donaties. Nieuwe donateurs worden geworven door middel van het geven 

van lezingen. Vanwege de gemiddelde leeftijd van het donateursbestand is de verwachting dat het 

netto aantal donateurs de komende jaren enigszins zal afnemen, waardoor ook de jaarlijkse 

inkomsten naar verwachting enigszins zullen afnemen. Daarnaast zijn er beperkte rente-inkomsten. 



De rente-inkomsten worden aangewend om de beperkte beheerskosten, circa 5% van de totale 

inkomsten, te dekken. Indien nodig wordt geld uit de reserves gebruikt om de beheerskosten te 

dekken, zodat het geld van donateurs volledig ingezet kan worden op het geven van noodzakelijke 

hulp aan de armsten.  

Daarnaast houdt de stichting een vaste reserve aan om bij een onvoorzien wegvallen van inkomsten 

niet meteen de armtsten in de kou te laten staan, maar de hulp te kunnen voortzetten tot deze 

mensen de stap hebben gezet van hulpbehoevend naar zelfvoorzienend. 

Ook heeft de stichting een vrije reserve om bestaande projecten in Tanzania te kunnen uitbreiden 

danwel nieuwe projecten te kunnen opzetten. 

 


