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Voorwoord     
 

 

Af en toe even terugkijken is goed, noem het maar reflectie! 

 Het is mooi te zien hoe onze organisatie groeit en meebeweegt met waar de behoefte ligt 

in “het veld”. 

Voor ons betekent dat, waar we tussen 2015-2018 nog erg bezig waren met kinderen 

overplaatsen vanuit noodleidende kampen naar goede en liefdevolle opvangcentra, dat 

2018 in het teken stond van het bouwen van sanitaire voorzieningen voor kinderen met 

albinisme. Doordat we zelf hebben meegebouwd en op “het project” aanwezig waren in 

Lamadi in Tanzania, zagen we met eigen ogen waar de behoeftes liggen.  

Iedere reis hebben we ook besprekingen en nauw contact met partnerorganisaties in en 

buiten Oost-Afrika. Uit deze besprekingen wordt wel duidelijk dat wil je het probleem 

rondom albinisme bij de wortel aanpakken en met je organisatie meer impact maken, dat 

bewustwording creëren onder de bevolking essentieel is. 

Waar kun je beter beginnen dan bij kinderen? Zij zijn immers de toekomst. 

Door een zaadje van bewustwording te planten bij jonge kinderen kan er verandering 

plaats vinden in denken én doen! 

 

 

Wij zijn dankbaar voor je betrokkenheid en steun! 

 

Warme groet, 

Désirée Schoonen  
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BESTUUR, FISCAALNUMMER 
 

• Voorzitter  : Gabriëlle de Graaf 

• Penningmeester : Saskia van Appeldoorn 

• Secretaris  : Désirée Schoonen 

Het fiscaal nummer van de stichting is 85 52 34 933 

 

 
 
 
 

ANBI 

  
Stichting Inside The Same is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 

Beogende Instelling. Hierdoor kunnen de donateurs hun giften opnemen in hun Inkomsten 

Belasting-aangifte. Voor degene voor wie de boven- of onderdrempel bij de aftrek een rol 

speelt, kan een meerjarige schenking de oplossing zijn. Tussenkomst van de notaris is 

hiervoor niet meer nodig. Voor een periode van vijf jaar wordt dan elk jaar een vast bedrag 

geschonken, dat volledig aftrekbaar is. 
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Ons doel is om:                                                                                                                  

ieder kind met albinisme een veilige toekomst te geven! 
Wanneer je met albinisme geboren wordt, ga je een leven vol uitdagingen tegemoet. 

Helemaal als je wieg in Oost-Afrika staat, waar je nogal opvalt met je melkwitte huid 

en haar. 

Mensen dichten je bovennatuurlijke krachten toe, soms zijn ze bang voor je. 

Je ledenmaten worden gezien als medicijn en zijn duizenden euro’s waard.  

De kans dat je wordt aangevallen of vermoord is reëel. 

Maar er ligt een nog groter gevaar op de loer. 

Een sluipmoordenaar die 90% van deze mensen doodt voor hun dertigste. 

De zon. 
 

Wie zijn wij? 
Inside The Same, een Nederlandse stichting, opgericht in 2015 door Gabriëlle de Graaf, 

moeder van vier kinderen waarvan twee met albinisme. 

Na het zien van een documentaire over het leven met albinisme in Oost-Afrika, besloot ze 

dat het tijd was voor actie! 

Het belangrijkste doel is mensen met albinisme te helpen. Hierbij richten we ons vooral op 

Oost-Afrika, met name Tanzania. 

Met onze projecten geven we mensen voorlichting, bescherming en zetten we ze in hun 

kracht. 

Dit doen we samen met een netwerk van vrijwilligers en met lokale partner-organisaties.  
 

Wat is albinisme? 
Een zeldzame, genetische afwijking waardoor er geen pigment is in huid, haar en ogen. 

Hierdoor is de huid blank en zijn de ogen vaak lichtblauw.  
 

Wat betekent leven met albinisme in Afrika? 
Albinisme komt wereldwijd voor, ongeacht nationaliteit of geslacht. 

In Oost-Afrika komt albinisme veel voor. In Tanzania is de kans op albinisme ruim 15 keer 

hoger dan in Europa.    

Door het ontbreken van pigment is de huid niet beschermd tegen de zon, waardoor deze 

snel verbrandt en de kans op huidkanker vele malen groter is. Onder de bevolking is zeer 

beperkte kennis over albinisme én huidkanker en er is geen beschermende zonnecrème 

met SPF beschikbaar.  
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FOCUS 2019 
 

De hele problematiek rondom albinisme is redelijk complex. Volkeren die in Oost-Afrika 

leven en met name Tanzania hebben diepgewortelde religieuze en andere tradities. Veel 

daarvan zijn negatief over mensen met albinisme.  

Aan eeuwenoud bijgeloof en stigma rondom albinisme kan niet van vandaag op morgen 

een eind gemaakt worden. Bewustwording via regelmatige voorlichting is daarvoor 

cruciaal. Door de voorlichting te concentreren op kinderen zal de uiteindelijke impact 

groter zijn, zij zijn immers de toekomst. De focus op voorlichting & bewustwording van 

kinderen via scholen is in 2019 gestart.  

 

Gerealiseerde projecten 2019 
 

AAK Albinism Awareness Kit 
In samenwerking met de Brits/Tanzaniaanse partner-organisatie Standing Voice en het 

Nederlandse Happy Made By hebben we een voorlichtingspakket samengesteld. Het 

prachtige geillustreerde boek vertelt het verhaal van Moon, een meisje met albinisme. Het 

boek is bedoeld om sociale inclusiviteit aan te moedigen betreffende kinderen met 

albinisme. Het boek kan goed gebruikt worden om kinderen makkelijker te laten praten 

over albinisme, stigma en discriminatie. 

Verder is er een Teachers Booklet dat in samenwerking met diverse Britse universiteiten 

(Lancaster University, Coventry University & University of Worcester) is ontwikkeld. In dit 

booklet vind je informatie, achtergronden over wat albinisme is en hoe dit het leerproces 

van kinderen met albinisme beïnvloedt. Het geeft practisch advies aan onderwijzend 

personeel en het moedigt hen aan het volle potentieel te zien en te benutten van kinderen 

met albinisme. 

 

Trainen van vrijwilligers, ‘care-takers’, onderwijzend personeel. 
Door lokaal trainingen te geven aan vrijwilligers, verzorgers (care-takers) en onderwijzend 

personeel creër je als organisatie duurzame impact. 

 

Trainen van medisch personeel en medische studenten 
Doordat veel mensen met albinisme met huidaandoeningen bij medische centra terecht 

komen en er weinig specifieke kennis is bij het personeel, geven we ook hier trainingen. 
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    Projectregio’s Tanzania   
 

 

 

 

• Dar Es Salaam 

• Mwanza 

• Mara 

• Shinyanga 

• Simiyu 

• Tabora  

 
 

Tanzania is een groot land (22x Nederland) dus we hebben gekozen om in regio’s actief te 

zijn waar de nood het hoogst is. Verder is er bewust gekozen voor kwaliteit en niet 

kwantiteit. Beter een paar regio’s intensief dan in veel regio’s beperkt aanwezig te zijn. De 

komende jaren zullen we het aantal regio’s uitbreiden als de inkomsten dat toelaten. 
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AAK                                        
Albinism Awareness Kit 

 

                                      
        Moon boek               Teachers Booklet   
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Training ambassadeurs 
 

 

 

 

 

 

                      
     Dermatoloog Dr. Nelly Mwageni                         Vrijwilliger Phidon Kyaruzi 
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Impact 2019 

 

 

VERSPREIDING VAN  750 tubes ZONNEBRANDCREME 
in regio’s Dar Es Salaam, Mwanza, Bunda Lake District 

door vrijwilligers van Inside The Same en via lokaal netwerk in Tanzania 

6 

regions

10 
ambassadors

50 teachers & 

22 hospitals

2500 students &  

2200 patiënts

VERSPREIDING van meer dan   

750 tubes ZONNECREMES 
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Projectreis 
We proberen minimaal één keer per jaar onze projecten te bezoeken. 

Dit jaar was dat al helemaal belangrijk omdat we een aantal nieuwe projecten hebben 

geïmplementeerd. Door lokaal en ter plekke onze mensen te trainen kunnen ze kwalitatief 

beter werk leveren en kunnen wij reeds geleverd werk controleren. 

 

Dar Es Salaam 

Eerst hebben we de Salvation Army (SA) in Dar Es Salaam bezocht. Matumaini School is 

onderdeel van de SA en hier verblijven kinderen met een handicap. Joyce en Faustine zijn 

hier sinds hun overplaatsing van het noodlijdende kamp Buhangija in Shinyanga. Hier zijn 

ze op een veilige plek en krijgen ze onderwijs. Inside The Same zorgt voor al hun school- en 

medische kosten. Samen met Faustine hebben we een bezoek gebracht aan het Mutambili 

Hospital in Dar es Salaam voor een medische check-up van het meisje. Het is mooi te zien 

dat Joyce en Faustine zich goed ontwikkelen, niet alleen op school maar ook als mens.  

Op het terrein van de SA hebben we een groot voorlichtings event/training gegeven. Hierbij 

waren aanwezig: onderwijzend personeel, verzorgers van kinderen met albinisme en 

ouders en kinderen met albinisme. We hebben de AAK (voor uitleg zie onder) uitgedeeld en 

de bezoekers voorzien van zonnecrèmes. 
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Mwanza 

Meeting met partner organisatie Standing Voice. We hebben ervaringen uitgewisseld en 

besproken hoe we verder gaan samenwerken in de toekomst. Dit zal een uitbreiding 

worden van onze bewustwordingcampagnes op scholen. Hierdoor kunnen we nog meer 

kinderen bereiken. 

Meeting met Josephat Torner van Josephat Torner Foundation Europe over onze lopende 

projecten. Hij is een belangrijk contact met zowel lokale organisaties als 

overheidsinstanties. 

Training gegeven aan studenten van de Cuhas Medical School CME.  

Bezoek aan Bugando Hospital en bespreking gehad met dermatoloog dr. Nelly Mwageni. 

Ervaringen uitwisselen is belangrijk zodat we “vanuit het veld” horen waar de uitdagingen 

liggen. 

 

 

 
 

 

Bunda 

Training gegeven op de San Francis Village. Dit is een private opvang van een Italiaanse 

stichting waar weeskinderen verblijven én kinderen met albinisme. De opvang wordt 

gerund door missiewerkers (nonnen) uit Italië.Op dit terrein is ook een school. Ook hier 

hebben we de AAK uitgedeeld. 
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Jaarcijfers 2019 
Balans per 31 december 
 

 

Activa  2019 2018 

 

Vlottende activa 

    € 

 

    € 

 

 

Liquide middelen 

 

 

 21.229,23   24.097,16 

                                                                             __________                          ____________ 

                                                                                   21.229,23                          24.097,16 

 

Passiva  2019 2018 

 

Eigen vermogen 

Kapitaal stichting 

 

Vreemd vermogen 

 

Bijdrage 

schoolkosten 

 

Bijdrage projecten   

Reserves                

 € 

 

24.165,76 

 

 

 

       525 

 

 

17.623          

  7.457,84          

 

              

€ 

 

24.351,42 

 

 

 

     525 

 

 

23.826,42 
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Jaarcijfers 2019 
Exploitatierekening  
 

 

ONTVANGSTEN  2019 2018 

 

Ontvangsten 

donaties 

Ontvangsten 

projecten 

Ontvangsten 

schoolkosten 

    € 

  3.707,19 

 

17.623,00 

 

     525,00 

    € 

 

Totale ontvangsten  21.855,19 10.339,43 

                                                                                  

 

KOSTEN  2019 2018 

Kosten 

Bestedingen aan 

projecten 

Algemene kosten 

Schoolkosten 

Facturen 

Rente&kosten bank 

  

18.193,41 

   

  3.589,00 

  2.157,67 

      594,37 

      257,27 

 

 

 

3.919,09 

 

 

    143,60 

 

 

Totale kosten 

 

Exploitatiesaldo te 

besteden 

  

 

24.791,72 

 

- 2.945,53 

 

 

4.062,69 

 

2.951,42 
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