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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van 2021, een jaar dat net als 2020 in het teken stond van de COVID-19 

pandemie. Alhoewel in 2020 de meeste studenten hinder ondervonden door gesloten instellingen, 

uitgestelde tentamens en/of stages en onzekerheden was dat dit jaar, gelukkig, veel minder het geval. 

Wij kijken terug op een heel mooi jaar waarin vele nieuwe aanmeldingen een weg vonden naar onze 

stichting en maar liefst 9 nieuwe studenten werden opgenomen in ons programma. 

 

Freddy, Joan, Marion, Adriana, Chanique, Nisha, Aminata, Fatima en Isatu hebben een aantal dingen 

met elkaar gemeen. Ze wonen allemaal in een land dat door The World Bank is aangemerkt als een 

zogenaamde Low or Middle Income Country wat betekent dat de levensstandaard er een stuk slechter 

is dan dat u en ik gewend zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat gezondheidszorg, sanitaire 

voorzieningen, elektriciteit, onderwijs, en soms zelfs water en voedsel geen vanzelfsprekendheid is. 

Logischerwijs is er daardoor geen mogelijkheid om geld opzij te zetten voor een toekomstige studie.  

 

Met iSTEPup hopen we deze 9 gemotiveerde kandidaten een kans te geven om als verpleegkundige, 

verloskundige, dokter of apotheker de gezondheidszorg in eigen land te versterken én de financiële 

situatie van hun familie te versterken door hen een stapje dichter bij een baan te brengen. Er ligt een 

grote druk op de schouders van deze kandidaten, vaak is er niet alleen een verwachting vanuit de 

directe familie maar ook van de gezinnen van de broers en zussen, ooms en tantes, die hopen dat hun 

kinderen ook kunnen meeliften met de voorspoed. Zo wordt er vaak schoolgeld en medicijnen betaald 

door degenen in de familie en ‘community’ die een baan hebben. Zaken waar velen van ons geen 

rekening mee hoeven te houden in het dagelijks leven. 

 

Ik vertel dit vaak aan mensen die aangeven dat ze liever geen financiële individuele hulp geven in de 

vorm van bijvoorbeeld een donatie ten behoeve van een studiebeurs voor één persoon. De donatie 

komt echter niet alleen ten goede aan een individu maar er lift indirect een hele familie, soms zelfs 

een hele community, mee én er wordt een health professional op een plek opgeleid waar er een 

vreselijk tekort aan is.  

 

Als iSTEPup hebben we ons weer hard ingezet om deze nieuwe maar ook de eerder gestarte studenten 

te steunen. Wie, waar, hoe en waardoor leest u verder op. We zijn verheugd dat we ook dit jaar weer 

konden rekenen op jullie donaties en dat ons bereik is blijven groeien.  

 

Onze dank gaat uit naar alle partners, sponsoren, kerken en stichtingen die het mogelijk maken dat 

steeds meer iSTEPup studenten lokaal hun eigen steentje kunnen bijdragen aan de gezondheidszorg.  

 

 

 

Jan Henk Dubbink 

Voorzitter Stichting iSTEPup 

 

 

https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/archive/2017/the-world-by-income.html
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Het bestuur 

Hieronder volgt een korte beschrijving van al onze bestuursleden en hun taken. Waar er de afgelopen 

jaren niets is gewijzigd binnen het bestuur, is het bestuur in 2021 uitgebreid met een nieuw 

bestuurslid: Parmida Anvary. Met het groeiende aantal studenten binnen het iSTEPup programma, 

nam ook het werk voor onze student manager behoorlijk toe, waardoor het voor één persoon niet 

meer werkbaar was. Om die reden heeft iSTEPup gezocht naar een nieuw bestuurslid. Na een half jaar 

te hebben meegedraaid, is Parmida recent verwelkomt als officieel bestuurslid. In het komende jaar 

zullen de taken binnen het studenten management verder worden uitgesplitst. Zie hieronder voor een 

uitgebreidere kennismaking. 

 

Jan Henk Dubbink, voorzitter en tropenarts, werkt momenteel als huisarts in opleiding. Jan Henk is 

het afgelopen jaar teruggekomen uit Sierra Leone en is getrouwd. Jan Henk heeft gewerkt aan de 

zichtbaarheid van de stichting door verschillende internationale organisaties en gezondheidswerkers 

die werken in ontwikkelingslanden te informeren over de stichting en haar mogelijkheden. 

 

Nikki van der Velde, secretaris, heeft er ook het afgelopen jaar weer voor gezorgd dat de 
verslaglegging van de stichting op orde is. Ze is het afgelopen jaar druk bezig geweest met 
promoveren, heeft gewerkt als arts op de afdeling cardiologie en is recent gestart als arts bij de GGD. 
In het komende jaar hoopt zij haar onderzoek af te kunnen ronden.  
 
Nick Blok, penningmeester, is werkzaam als huisarts op Aruba. Hij heeft dit jaar weer hard gewerkt 

om het financiële deel van de stichting verder te professionaliseren en het collegegeld in alle 

uithoeken van de wereld op tijd bij de onderwijsinstellingen te krijgen.  

 

Dominique van Dongen, fundraising manager, heeft afgelopen jaar opnieuw de samenwerking met 

andere stichtingen opgezocht. Door een nieuwe samenwerking met Isala wereldbreed kunnen drie 

studenten hun droom waarmaken. Dominique is moeder van twee dochters en werkzaam als 

cardioloog in opleiding in het Deventer ziekenhuis.  

 

Janienke Lier, onze social media manager en webmaster, houdt donateurs en sponsoren op de hoogte 

van nieuws rondom de stichting via de nieuwsbrief en social media, waaronder naast Facebook, 

LinkedIn en Twitter sinds ruim een jaar ook Instagram valt. Janienke is momenteel werkzaam als arts 

op de Intensive Care en is druk bezig met het afronden van haar promotieonderzoek.   

 

Bente Hagen, student manager, heeft er dit jaar wederom voor gezorgd dat het contact met de 

studenten wordt onderhouden en er op tijd updates en resultaten online kwamen. Tevens heeft Bente 

gewerkt als arts op een COVID-19 afdeling en werkt nu als arts op de afdeling gynaecologie en 

verloskunde.  

 

Parmida Anvary is dit jaar als nieuw bestuurslid bij iSTEPup gekomen. Parmida heeft zich, samen met 

Bente, beziggehouden met alle taken rondom de aanmeldingen en het contact met (nieuwe) 

studenten. Parmida studeert geneeskunde in Nijmegen en loopt momenteel coschappen.  

 
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de taakverdeling binnen ons bestuur.  
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Bestuursindeling 2020 2021 

Voorzitter Jan Henk Dubbink Jan Henk Dubbink 

Secretaris Nikki van der Velde Nikki van der Velde 

Penningmeester Nick Blok Nick Blok 

Fundraising Manager Dominique van Dongen Dominique van Dongen 

Social Media Manager Janienke Lier Janienke Lier 

Student Manager Bente Hagen Bente Hagen 
Parmida Anvary 

Raad van Advies Jonas Rosenstok Jonas Rosenstok 

 Koen Vliegenthart Koen Vliegenthart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Overzicht van onze studenten 

 

Hieronder leest u welke studenten op dit moment studeren via iSTEPup met een korte update.  

Studenten aangenomen in 2021 

Farmacie 

 

Freddy Nyakutu - Tanzania 

 

Freddy is in maart 2021 begonnen aan zijn Farmacie opleiding. Hij heeft verschillende 

baantjes gehad tijdens zijn middelbare schoolperiode om zijn familie te kunnen 

ondersteunen. Dit was echter niet genoeg om de opleiding Farmacie te kunnen 

betalen. Hij is aangedragen bij iSTEPup door zijn buddy Lieke Buijs, die hij heeft leren 

kennen toen Lieke in Tanzania was voor haar wetenschappelijke onderzoeksstage.  

 

Verloskunde 

 

Joan Nairuba  - Uganda 

 

Joan is in april begonnen aan de studie Verloskunde. Zij is via stichting Egoli Africa bij 

iSTEPup terechtgekomen. Joan komt uit een klein dorpje genaamd Bukyatifu en heeft 

in 2020 beide ouders verloren. De COVID-19 pandemie heeft haar gezin zwaar 

getroffen en zij woont nu samen met haar broer. Haar passie is om vrouwen in haar 

omgeving te kunnen helpen bij de bevalling en ze vindt het belangrijk om 

pasgeborenen een gezonde en veilige start te kunnen geven.  

 

Marion Mwagazi - Uganda 

 

Ook Marion is in april aan de studie Verloskunde begonnen. Zij is samen met Joan door 

stichting Egoli Africa bij iSTEPup voorgedragen. Al sinds 2017 probeert Marion haar 

vervolgopleiding te kunnen betalen, echter zonder succes aangezien er weinig banen 

zijn in haar omgeving. Zij is van plan om na het afronden van haar studie, terug te 

keren naar het dorp waar zij vandaan komt om zo de zwangere vrouwen daar te 

kunnen ondersteunen.  

 

Verpleegkunde 

 

Adriana Jeremiah - Tanzania 

 

In november 2021 is Adriana gestart met haar verpleegkunde opleiding met de hulp 

van haar buddy Nathasja van Leeuwen. Adriana hoopt zowel als verpleegkundige een 

steentje te kunnen bijdragen aan de maatschappij als ook haar familie te steunen 

https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/freddy-joseph-nyakutu/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/joan-nairuba/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/marion-mwagazi/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/adriana-jeremiah/?lang=en
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financieel. Buddy Nathasja is van haar droom, om arts in Afrika te zijn, werkelijkheid aan het maken 

en kwam Adriana tegen in Tanzania. 

 

Chanique Read - Suriname 

 

Chanique is via het EFS college COVAB in Suriname bij iSTEPup aangemeld om haar 

studie verpleegkunde door te kunnen zetten. Zij is in maart 2020 begonnen aan haar 

vervolgopleiding maar kon het financieel niet meer veroorloven om verder te 

studeren. Zij woont alleen met haar twee zonen.  

 

Nisha Ramnares - Suriname 

 

Ook Nisha is via EFS college COVAB in Suriname aangemeld als studente 

verpleegkunde. Zij komt uit een gezin van 5 kinderen, waarbij haar vader werkt om de 

kinderen naar school te kunnen sturen. In Suriname is het lastig om aan werk te 

komen zonder diploma, vandaar dat Nisha graag opgeleid wil worden tot 

verpleegkundige om zowel voor haar zelf als voor haar familie te kunnen zorgen.  

  

Aminata Bangura - Sierra Leone 

 

Aminata studeert met behulp van iSTEPup door tot State Registered Nurse in Sierra 

Leone. Zij komt uit een groot gezin, waarbij zij de enige is die werk heeft en is 

daarnaast een alleenstaande moeder voor haar zoon. Britse arts en buddy Alexandra 

Turnbull heeft in Sierra Leone negen maanden met Aminata samengewerkt.  

 

Fatima Fornah - Sierra Leone 

 

Ook Fatima is bezig met haar opleiding tot State Registered Nurse in Sierra Leone. Zij is 

in december 2021 begonnen en wil graag moeders en hun kinderen helpen door 

betere zorg te leveren. Zij heeft geen ouders die haar kunnen ondersteunen en heeft 

daarnaast zelf twee kinderen. Buddy Tom Versteege heeft als tropenarts met Fatima 

samengewerkt, waarbij zij samen veel bevallingen en sectio’s hebben verzorgd.  

 

Isatu Turay -  Sierra Leone 

 

Isatu doet de opleiding tot State Registered Nurse in Sierra Leone en is in december 

2021 gestart met de opleiding. Om voor haar vader en haar kinderen te kunnen 

zorgen is het belangrijk dat Isatu een diploma behaalt als verpleegkundige. Buddy 

Imogen Kemp is een Engelse verpleegkundige in Masanga Hospital. 

 

 

  

https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/chanique-read/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/nisha-ramnares/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/aminata-bangura/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/fatima-fornah/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/isatu-turay/?lang=en
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Studenten uit eerdere jaren 

Verpleegkunde 

Nurudeen Yakubu – Ghana. Nurudeen heeft in 2021 zijn laatste jaar bijna volledig doorlopen. 

Hierin heeft hij geleerd over onder andere: statistiek, revalidatie geneeskunde en 

preventieve gezondheidszorg. Begin 2022 zal hij zijn laatste tentamens maken waarna hij 

hopelijk aan het werk kan als verpleegkundige.  

Hastings Dyson – Malawi. Hastings Dyson is vorig jaar aangedragen door zijn buddy Yekta 

Valikhani. Hij is bezig met zijn laatste semester van zijn 3-jarige opleiding tot 

verpleegkundige. Na een gedeelte theorie en praktijklessen, zal hij zijn afrondende examens 

afleggen.  

Anna Marie Sambou – Gambia. Anna Marie uit Gambia heeft een roerige tijd achter de rug. 

Haar universiteit is helaas failliet gegaan waardoor ze geforceerd is om op een andere 

universiteit haar studie af te ronden. Gelukkig voor Anna Marie hoeft ze de reeds afgeronde 

jaren niet opnieuw te doen. 

Abdul Ibrahim Kamara – Sierra Leone. Abdul studeert verpleegkunde in Masanga Hospital. In 

zijn vrije tijd draagt hij een steentje bij in het lokale ziekenhuis. Abdul is naast een leergierige 

en gemotiveerde verpleegkundige vader van een zoon en helpt in zijn vrije tijd met de ICT en 

logistiek in het lokale ziekenhuis. 

Clinical Officer 

Allen Kaaya – Tanzania. Allen heeft zijn laatste tentamens in September helaas niet met een 

voldoende volbracht. Deze tentamens hoopt hij begin 2022 over te kunnen doen zodat hij 

zijn diploma voor clinical officer in ontvangst kan nemen en aan het werk kan.  

 

Nelson Lwomile – Tanzania. Wegens problemen op zijn universiteit heeft Nelson de 

tentamens van zijn 2e jaar niet gehaald. Omdat hij twijfelde aan de integriteit van de 

universiteit heeft Nelson ervoor gekozen om in 2021 van universiteit te switchen. Hij heeft 

hiervoor volgens de iSTEPup richtlijnen een nieuwe aanmelding aangeleverd met behulp 

van buddy en Tropenarts Rian Jager. Wegens zijn gemotiveerde houding heeft iSTEPup 

besloten zijn aanvraag te honoreren en hem een tweede kans te bieden. In 2022 zal hij zijn 

2e jaar over doen om in 2023 af te studeren.   

 

Geneeskunde 

 

Paul Kwofie – Ghana. Paul heeft zijn 4e (van de 6) jaar succesvol afgerond. In dit jaar heeft 

hij geleerd over oogheelkunde, chirurgie KNO, anesthesiologie, radiologie en psychiatrie. 

Door de pandemie was het een druk jaar waarin het curriculum vol zat met in te halen 

vakken. Gelukkig heeft hij dit kunnen bolwerken. 

https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/nurudeen-yakubu/?lang=en
http://www.i-step-up.com/what-we-do/students/hastings-dyson/?lang=en
http://www.i-step-up.com/what-we-do/students/anna-marie-sambou/?lang=en
http://www.i-step-up.com/what-we-do/students/abdul-ibrahim-kamara/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/allen-kaaya/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/nelson-lwomile/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/paul-kwofie/?lang=en
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Caroline Anyait – Uganda. Caroline heeft haar 3e jaar succesvol afgerond. Caroline is 

zichtbaar gemotiveerd en stuurt zeer frequente updates met resultaten en foto’s. Het is 

geweldig om haar zo verheugd de studie te zien volgen.  

Benjamin Poga – Tanzania. Benjamin zit op dit moment in zijn laatste jaar. Hij loopt zijn 

coschappen nu bij de chirurgie en orthopedie en hoopt in September van 2022 af te 

studeren. Dit schrijft hij met een slag om de arm, want door de pandemie verandert het 

schema continu.  

Adwoa Amoah – Ghana. Adwoa studeert hard en haar cijfers zijn hier ook naar. Naast het 

studeren werkt zij op vrijwillige basis mee bij de organisatie Teen Health Ghana en is zij dit 

jaar begonnen met haar eigen online blog. Deze heet The Pishon Blog waar zij schrijft over 

christelijk gerelateerde artikelen.  

Angelina Serwaa Mintah – Ghana. Angelina studeert inmiddels ruim een jaar dankzij het 

iSTEPup programma en heeft inmiddels haar derde jaar van geneeskunde (6 jaar) 

afgerond. Het was een pittig jaar omdat het academische jaar met tien weken werd 

verkort wegens het sluiten van de universiteit door de pandemie. Gelukkig heeft Angelina 

het jaar desondanks succesvol weten te volbrengen.  

Farmacie 

Neema Nakei – Tanzania. Neema heeft in 2021 haar tweede jaar afgerond. Zij had 

moeilijkheden met studeren omdat zij niet beschikte over een laptop om haar 

opdrachten te kunnen doen. Dankzij een gedoneerde laptop, en inspanningen van 

iSTEPup en een vrijwilliger die in Tanzania moest zijn en de laptop wilde vervoeren, is het 

gelukt om een laptop aan haar te schenken. Zij is er ontzettend blij mee en het geeft haar 

de mogelijkheid om haar studie te vervolgen. 

Alumni 

 

Verpleegkunde 

Paul Kalungi - Uganda. Paul Kalungi is onze allereerste student en, door uitstel van de 

COVID-19 pandemie, uiteindelijk in maart 2021 onze tweede alumni geworden! Paul 

heeft uitgebreid zijn verhaal inclusief foto’s met ons gedeeld, en houdt ons nog 

regelmatig op de hoogte van zijn werkzaamheden. Ook heeft hij een bedankbrief 

geschreven voor alle donateurs. We zijn trots op Paul! 

 

Mesfin Dagnaw – Ethiopië. Mesfin heeft in 2021 succesvol zijn studie tot 

verpleegkundige afgerond. Ondanks dat de communicatie met Mesfin niet altijd soepel 

is verlopen, zijn we blij dat hij zijn opleiding heeft afgerond en aan het werk kan als 

verpleegkundige! 

https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/caroline-anyait/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/benjamen-poga/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/adwoa-amoah/?lang=en
http://www.i-step-up.com/what-we-do/students/angelina-serwaa-mintah/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/neema-nakei/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/paul-kalungi/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/mesfin-dagnaw/?lang=en
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Afwijzingen 
Dit jaar heeft iSTEPup in totaal 12 volledige aanmeldingen ontvangen, 5 meer ten opzichte van vorig 

jaar toen we 7 aanmeldingen ontvingen. Zo te zien kunnen de studenten en buddy’s ons steeds beter 

vinden! In 2021 zijn er 9 studenten aangenomen en geen studenten afgewezen. Stichting iSTEPup 

heeft duidelijke voorwaarden voor studenten die zich aanmelden. Iedere aanmelding wordt 

zorgvuldig door het bestuur in behandeling genomen. Vanwege het toegenomen aantal 

aanmeldingen, hebben wij er voor gekozen om niet meer op onvolledige aanmeldingen in te gaan, 

maar alleen complete aanmeldingen in overweging te nemen. Er zijn nog 3 aanmeldingen in 

behandeling die zullen worden afgerond in 2022.  
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Financieel jaarverslag 

Het jaar 2021 was ook op financieel gebied weer een actief jaar. Dit jaar kwamen verreweg de meeste 

donaties van donateurs die ons al een aantal jaar ondersteunen. De totale donaties kwamen op 

11222,04 euro. In de rest van het jaarverslag vindt u een verantwoording van alle kosten voor 

administratie en beheer. Net als in de voorgaande jaren zijn de kosten van de stichting ruim onder 

onze doelstelling van 5% gebleven. Bestuursleden ontvangen geen (financiële) compensatie.  

Inkomsten 

Er kwam een totaal van 11222,04 euro binnen. Dit is in een inkomstendaling van ongeveer 9 procent 

ten opzichte van 2020. De Inkomsten vanaf de oprichting staan in onderstaande tabel vermeldt:   

Zoals is te zien in de tabel hiernaast zijn de inkomsten in 2020 en 2021 

gedaald ten opzichte van 2019. Een verklaring hiervoor is dat in 2019 bijna 

alle tijd van de bestuursleden op ging aan fundraising, terwijl de afgelopen 

twee jaar veel meer in het teken stond van het werven van nieuwe studenten 

en het efficiënter maken van onze processen. Hierdoor zijn er relatief minder 

donateurs bijgekomen maar zijn bijna alle donateurs die ons in 2020 

steunden, ons blijven steunen in 2021.  

Onder het kopje fundraising zal worden uiteengezet hoe wij in 2022 het aantal donateurs verder 

hopen te vergroten.  

  

Type donateurs 

Onderstaande taartdiagram geeft een overzicht weer van het ‘type donateur’ onderverdeeld in 

kerken/organisaties, stichtingen, particulieren en bedrijven.  

 

 

 

 

Jaar Inkomsten 

2018 9.618,38 

2019 14.462,00 

2020 12.312,66 

2021 11.222,04 

Totaal 47.615,08 
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Uitgaven 

 

Studiekosten  

Het totaalbedrag dat in 2021 is uitgekeerd aan studenten is 15408,26 euro. Uitgaven direct ten 

behoeve van de studies van onze studenten over de afgelopen jaren staan weergegeven in 

onderstaande tabel: 

De uitgaven aan studiekosten zijn explosief gestegen in 

2022. Dit komt deels door nieuwe studenten naast het 

vervolgen van de reeds lopende studies van eerder 

opgenomen studenten. Ook was er in 2021 een 

crediteurenpost opgenomen van 8083 euro. Dit betrof 

studiekosten die vanwege COVID-19  niet in 2020 

hoefden te worden voldaan. Deze kosten zijn in 2021 betaald wat een vertekend beeld geeft. 

  

Administratie- en beheerkosten 

Mede door hulp van Bureau Strak hebben wij dit jaar geen kosten gemaakt voor het beheer van 

onze website. Ook worden er geen vergoedingen uitgekeerd aan de bestuursleden. De kosten die 

zijn gemaakt, zijn de kosten voor de bank (ABN), de kosten voor het afwikkelen van onze donaties 

(met het programma Mollie) en als grootste kostenpost de transactiekosten voor betalingen aan het 

buitenland. 

De totale kosten kwamen in 2021 uit op 475,09 euro. 
De kosten (€) zijn verdeeld zoals hier in de tabel 
weergegeven: 

Het percentage kosten afgezet tegen de inkomsten 

was 4,23%. Dit is ruim onder onze doelstelling van 5% 

en nog ruimer onder de ANBI-eis van 10%. Maar het is 

wel hoger dan in voorgaande jaren voor ons als iSTEPup. Dit is grotendeels te verklaren door het 

toegenomen aantal betalingen aan scholen en universiteiten in 2021. De transactiekosten die hieraan 

verbonden zijn worden geduid als administratiekosten. Deze kosten waren 414% hoger ten opzichte 

van 2020. Een andere verklaring is dat wij meer transacties hadden naar landen die niet via ons 

bankprogramma Transferwise te bereiken zijn en daarom met hogere transactiekosten via ABN AMRO 

moesten worden betaald. Zoals in onderstaande tabel te zien is, zijn de totale kosten sinds de 

oprichting van de stichting slechts 3,17% van onze inkomsten geweest. We zijn trots dat bijna 97% van 

al het gedoneerde geld bij onze studenten terecht komt.  

 

Jaar  Inkomsten (€) Kosten als percentage van de inkomsten (%) 

2018 9618,38 3,08 

2019 14.462 3,42 

2020 12.312,66 1,97 

2021 11222,04 4,23 

Totaal 47615,08 3,17 

Jaar Uitgaven aan studiekosten (€) 

2018 1232,20 

2019 7193,23 

2020 3721,33 

2021 15408,26 

Totaal 27555,02 

Kosten Bedrag 

Transactiekosten ABN AMRO -296,00 

Bank kosten ABN AMRO -118,50 

Kosten Mollie -60,59 

Totale beheerkosten -475,09 
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De balans opmaken 

In 2021 werd er voor 15408,26 euro direct overgemaakt naar scholen en universiteiten. Hiervan was 

8083,62 euro bestemd voor kosten die voor 2021 waren gemaakt (de zogenaamde crediteuren ten 

gevolge van uitgestelde studiejaren door de COVID-19 pandemie). De daadwerkelijk studiekosten over 

2021 waren 7324,64 euro. De totale kosten over 2021 zijn met de beheerkosten erbij gerekend  

7799,73 euro. 

Zoals in de tabel te zien is, komt daarmee 

de winst in 2021 op 3422,31 euro. Het 

eigen vermogen is daarmee in 2021 

gestegen naar 20.315,91 euro.  

*De oplettende kijker zal terecht wijzen op de 

crediteuren die niet zijn meegenomen in de 

berekening. Dat komt omdat deze kosten vorig 

jaar al zijn opgevoerd en te vinden zijn in het 

jaarverslag van 2020. Doordat veel schooljaren vaak van september tot en met augustus lopen maar het kalenderjaar en 

daarmee het jaarverslag van januari tot en met december en de verschillende instanties allemaal op een ander tijdstip in 

het jaar het collegegeld verwachten is het overzicht houden juist belangrijk en staat het hier nogmaals weergegeven. 

Met een eigen vermogen van 20315,91 euro, wat te zien is in de onderstaande tabel, staan we er 

onverminderd goed voor. Wel is het zo dat er steeds meer studenten via iSTEPup studeren. Dit heeft 

als gevolg dat onze geplande betalingen ook hard groeien zoals dit jaar goed te zien was. In de 

onderstaande tabel is het financiële overzicht van vorig jaar (2020) en dit jaar (2021) weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Overzicht  (€) 

Totale inkomsten 11222,04 

Betaalde crediteuren* 8083,62 

Betalingen van studenten over 2021 7324,64 

Beheerkosten 475,09 

Totale winst 3422,31 

Activa 31-12-2020  € Passiva 31-12-2020  € 

ABN current        21.336,64 Eigen vermogen 16.893,60 

ABN spaar 2.000,00 Crediteuren 8.083,62 

Paypal  1.640,58 
  

Saldo Mollie - 
  

Totaal 24.977,22 Totaal 24.977,22 

    

Activa 31-12-2021   € Passiva 31-12-2021   € 

ABN current 16675,33 Eigen vermogen 20315,91 

ABN spaar 2000 Crediteuren 0 

Paypal  1640,58 
  

    

Totaal 20315,91 Totaal 20315,91 
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Toekomstige inkomsten en betalingen 

Van onze huidige studenten die studeren verwachten we in totaal nog € 19.365,83 aan studiekosten 

de komende vijf jaar. Stichting iSTEPup heeft zoals eerder vermeld inmiddels een groot aantal vaste 

donateurs waar de stichting op steunt. Zij geven een donatie middels een automatische incasso. Er is 

geen zekerheid dat deze donateurs in de toekomst ook aan iSTEPup verbonden blijven. Een aantal 

donateurs heeft zich echter verbonden aan studenten en hebben zich gecommitteerd om in principe 

alle toekomstige verplichtingen van deze studenten te voldoen. Dit is voor een totaalbedrag van 

€8.456,50. Dit betekent dat een bedrag van € 10.909,27 euro nog niet voorgefinancierd is. Gezien ons 

eigen vermogen van 20.315,91 euro is de verwachting dat wij zonder problemen aan de financiële 

verplichtingen kunnen voldoen om al onze studenten te kunnen steunen tot aan het einde van hun 

studie.  
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Fundraising 

iSTEPup is een ANBI stichting die studenten laat studeren met behulp van giften. Deze giften komen 

grofweg uit drie categorieën: particulieren, fondsen en bedrijven. Ook zijn er zowel periodieke als 

eenmalige giften. Via social media proberen we een breed publiek te bereiken wat met name 

particuliere donateurs aanspreekt. Fondsen en bedrijven worden individueel door ons benaderd wat 

al een aantal mooie samenwerkingen heeft opgeleverd. 

 

Afgelopen jaren is het gelukt om een mooie buffer op te bouwen waardoor wij nu in staat zijn om alle 

studenten die we hebben aangenomen te laten afstuderen. Grote dank gaat onder andere uit naar 

stichting Isala Wereldbreed die de opleiding van drie studenten financiert. Ook is het aantal 

terugkerende donaties van particulieren gegroeid.  

Wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt is dat onze stichting steeds groter wordt. Onze ambitie 

is om jaarlijks minimaal 4 nieuwe studenten van een studiebeurs te voorzien. Afgelopen jaar is het 

aantal studenten van 15 naar 24 studenten gegroeid. Ook zien we dat studies regelmatig langer duren 

dan verwacht en dat er soms onverwachte kosten kunnen optreden.  

 

Speerpunt voor 2021 was minimaal 100 nieuwe individuele donateurs te werven. Onder andere door 

COVID-19 besloten wij om ons in 2021, op enkele voorbereidingen na, niet verder te richten op de 

fundraising voor terugkerende donateurs, maar om dit voor 2022 op de agenda te zetten. Ook is het 

doel voor komend jaar om de financiële buffer die wij nu hebben stabiel te houden zodat er ook voor 

nieuwe studenten genoeg financiën zijn om hun studie te voltooien. Verder hebben wij het doel om 

een nieuwe uitdaging aan te gaan in de vorm van gekoppelde studiebeurzen. De reden is dat studies 

in bijvoorbeeld Sierra Leone erg goedkoop zijn, maar dat transactiekosten hoog zijn en communicatie 

met hogescholen en universiteiten soms lastig is. Daarom gaan we onderzoeken of we 

subsidieaanvragen kunnen doen voor een aantal studenten tegelijk die dan ook tegelijk aan de 

betreffende instelling betaald kunnen worden. 

Tot slot blijft het van belang dat wij de komende jaren onze vaste donateurs aan ons blijven verbinden 

door persoonlijk contact te houden en onze transparantie te waarborgen. Wij hopen dat dit 

jaarverslag daarbij helpt.  
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Public relations  

Zoals ook de afgelopen jaren, heeft iSTEPup dit jaar haar sponsoren, donateurs en volgers via diverse 

kanalen op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Via social media wordt meerdere keren per 

maand een kort bericht gedeeld over de update van een student of een kennismaking met een nieuwe 

student. Via de nieuwsbrief die ongeveer 4x per jaar uitkomt, worden de lezers uitgebreider op de 

hoogte gebracht van het laatste nieuws van de studenten en het bestuur.  

Het afgelopen jaar is een geen gebruik gemaakt van persberichten of artikelen in tijdschriften. 

 

Zowel nieuwsbrieven als artikelen uit eerdere jaren zijn terug te vinden op onze website. 
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Vooruitblik 2022 

Stichting iSTEPup gaat alweer het vijfde jaar van haar bestaan in. Als stichting zijn we blij dat iSTEPup 

groeit, en een toenemend aantal studenten ons weet te vinden voor hulp bij hun medische studie. 

Tegelijkertijd brengt dit ook nieuwe uitdagingen en vraagstukken met zich mee voor het beleid van de 

stichting. 

 

In 2022 gaan we als bestuur stil staan bij deze nieuwe uitdagingen en zetten we nieuwe lijnen uit voor 

de komende vijf jaren in het nieuwe beleidsplan voor 2023 t/m 2027.  

 

We gaan een aantal zaken evalueren zoals:  

- de criteria om studenten aan te nemen 

- de hoeveelheid aan te nemen studenten per jaar, eventueel per studie en/of per land 

- welke medische studies we steunen 

 

We hopen eind 2022 een nieuw beleidsplan te presenteren die klaar is voor de aankomende vijf jaren. 
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English Summary 

 

As the foundation is registered in the Netherlands, the iSTEPup Annual Report is written in Dutch, but 

we do provide an English summary for the international donors.  

 

In 2020, many students faced delays due to the COVID-19 pandemic. In 2021, most of the programmes 

could continue without further disruptions. We are very happy to welcome 9 new students this year.  

 

Freddy, Joan, Marion, Adriana, Chanique, Nisha, Aminata, Fatima and Isatu have a few things in 

common. One of those things is that they all live in a country that has been marked as Low or Middle 

Income Country by The World Bank which means the standard of living is a lot lower than we are used 

to. This means that healthcare, sanitation, electricity, education, and sometimes the provision of 

water and food is not a certainty. Saving funds for further studies is therefore, for many, out of the 

question. iSTEPup provides a chance for people to become a nurse, midwife, doctor or pharmacist to 

strengthen the healthcare in their own country and, with the prospect of a good job, to improve the 

financial situation of their family. There is a lot of pressure on these candidates from family members 

and their children who often expect to share in the potential prosperity. School fees and healthcare 

costs are frequently paid by those who do have a job in the community.  

     

When people tell us they would rather not donate to iSTEPup because we raise funds for individuals, 

we confront them with this information. Indeed, enabling someone to study and improve their 

chances for a job enables indirectly not only their family but sometimes even their community to share 

prosperity. Moreover, our students study to become a professional healthcare worker in locations 

which face incredible staff shortages.   

 

As iSTEPup we coordinate the studies of nine new students and continue to support those which 

started in the previous years. We thank all our partners, sponsors, churches and foundations that were 

willing to contribute to our cause in 2021. Last year in a nutshell:  

 

● Nine new students from Tanzania, Uganda, Surinam, and Sierra Leone 

 

● The total number of students reached 24 (3 alumni) in 2021 

 

● We welcomed Parmida Anvary, a new board member, who is our second student supervisor 

○ No board members receive any financial compensation  

 

● 96% of all donations contributed directly to our mission  

○ The 4% lost are for international transaction fees 

 

● Although we have a stable financial situation, the number of applications is increasing every 

year which warrants enhanced fundraising efforts for the coming years 

 

● The latest updates and newsletters are accessible on http://www.i-step-up.com  

 

https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/archive/2017/the-world-by-income.html
https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/archive/2017/the-world-by-income.html
http://www.i-step-up.com/
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Sponsoren & Partners 2021 
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iSTEPup - International Sustainable Tertiary Education Programme 

 

 

RSIN:   858525446 

IBAN:   NL88ABNA0814002315 

Email:   info@i-step-up.com 

Facebook:  https://www.facebook.com/stichtingiSTEPup 

LinkedIn:  https://nl.linkedin.com/company/istepup 

Twitter:   https://twitter.com/iSTEPup4health/ 

Instagram:  https://www.instagram.com/istepupfoundation/  

 

 

Nieuwsbrief? Meld je aan op: https://www.i-step-up.com/over-istepup/nieuwsbrief/   

https://www.facebook.com/stichtingiSTEPup
https://nl.linkedin.com/company/istepup
https://twitter.com/iSTEPup4health/
https://www.instagram.com/istepupfoundation/
https://www.i-step-up.com/over-istepup/nieuwsbrief/

