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1. Inleiding 
Dit is het jaarverslag 2017 en 2018 van Stichting Atos Foundation.  
 
Medewerkers van ICT-bedrijf Atos Nederland kunnen donateur worden door maandelijks via hun 
salaris een bedrag over te laten maken naar Atos Foundation. 
Het bestuur van Atos Foundation financiert met dit geld diverse projecten in ontwikkelingslanden. 
 

2. Geschiedenis van Atos Foundation 
In 1982 zijn een paar medewerkers van BSO gestart met het inzamelen van geld onder collega’s ten 
behoeve van projecten in ontwikkelingslanden. Van begin af aan zijn deze projecten hoofdzakelijk 
gericht op onderwijs en gezondheidszorg voor kinderen. De omvang van de bedragen die jaarlijks 
konden worden uitgegeven, nam in de loop der tijd gestaag toe.  
BSO werd Origin en Origin werd Atos Origin en de verschillende directies hadden er een goede 
gewoonte van gemaakt het door de medewerkers gedoneerde bedrag te verdubbelen. Dit vond plaats 
tot 2002. Na dit jaartal werd Atos Foundation volledig door medewerkers gefinancierd. 
 

3. Beleid  
Atos Foundation richt zich op 3 peilers: 
 

• Financiële ondersteuning 
Dit betreft het steunen van projecten gericht op onderwijs- en gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden. Gedurende de afgelopen 35 jaar heeft de stichting financiële steun 
verleend aan diverse projecten van organisaties die voorzien in de basisbehoeften van 
achtergestelde scholen, ziekenhuizen, bibliotheken, kinderdagverblijven etc. 
Enkele jaren geleden besloot Atos Foundation te investeren in een langere relatie met een 
beperkt aantal organisaties. De termijn loopt nu langzaam ten einde. 
 

• Bouwreis 
Sinds 2002 biedt Atos Foundation letterlijk een helpende hand bij het realiseren van diverse 
bouw- en renovatieprojecten m.b.t. onderwijs en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. 
 

• Invest2Develop 
Met het Invest2Develop-programma wil Atos Foundation kleine ICT-bedrijven in 
ontwikkelingslanden voorzien van belangrijke ingrediënten voor economische groei: kennis, 
werk en inkomen. De stichting investeert in de ontwikkeling van mensen door hun eigen 
personeel samen te brengen met lokale medewerkers van de ICT start-up firma's om hun 
professionele ervaring te delen en de verdere ontwikkeling van de bedrijven te ondersteunen. 
Naast het uitwisselen van kennis door het betreden van deze nieuwe markten helpt de 
stichting de bedrijven ook om deuren naar westerse markten te openen. Kleine projecten 
worden uitbesteed aan lokale bedrijven die hen rechtstreeks van werk en inkomen voorzien. 
Om het bereik en de effectiviteit van het Invest2Develop-programma te vergroten, werkt de 
stichting samen met internationale niet-gouvernementele organisaties zoals VSO en PUM. 
door hun bestaande ondersteuning te gebruiken voor vooraf gedefinieerde doelgroepen in de 
regio's. 
Atos Foundation kan een wezenlijk verschil maken in termen van groei en ontwikkeling op 
basis van de kernactiviteit van Atos: IT. 
 

• PUM Business Circle 
Tot slot neemt de Atos Foundation deel aan de PUM Business Circle. Dit is een initiatief om 
Nederlandse bedrijven met internationale activiteiten of ambities bij elkaar te brengen en 
samen met PUM te werken aan uitdagingen op het gebied van eerlijke handel, internationale 
groei en medewerkersbetrokkenheid. 
 
 
 



4. Gesteunde projecten 
 
In 2017 en 2018 zijn volgende projecten financieel ondersteund:  
 
17.01 ICT Training voor kansarme studenten, Suriname, CareerIT 
 
17.02 Onderwijsproject in Iquitos, Peru, Stichting El Manguaré 
El Manguaré zorgt voor identiteit, vroegtijdige stimulatie en beter onderwijs. “Door analfabetisme te 
bestrijden, kunnen we de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en vergroten we het welzijn van de 
plaatselijke bevolking. Gedurende drie jaar zetten wij ons in een geselecteerde achterstandsbuurt in 
om de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren”. 
El Manguaré zorgt ervoor dat zo veel mogelijk kennis, verantwoordelijkheden en taken aan school-
directies, leerkrachten, ouders, buurtdirigenten en overheidsinstanties worden overgedragen. Bij de 
afgeronde projecten blijft El Manguaré op afstand betrokken. Voor de periode 2016-2018 heeft El 
Manguaré een nieuwe school en nieuwe buurt geselecteerd: Sarita Colonia. 
 
17.03 Landbouwproject, Kenia, Achmea Foundation  
In samenwerking met de Achmea Foundation, Agrics en Interact heeft de Atos Foundation voor 
boeren in Kenia een blockchain gewasverzekering gebouwd die deze boeren in staat stelt om met het 
uitgekeerde geld maatregelen te nemen tegen langdurig slechte weersomstandigheden. 
 
17.04 Donatie Rode Kruis, noodhulp orkaan Irma, Sint-Maarten 
 
18.01 Training Health Promotors, Sierra Leone, Stichting Dibiyya Development Projects 
Het doel is traditionele vroedvrouwen handvatten te geven om adequaat te kunnen handelen bij 
verloskundige (nood)situaties en hen te stimuleren om de vrouw die gaat bevallen te begeleiden naar 
de gezondheidspost om daar samen met de verpleegkundige deze vrouw te helpen op een locatie die 
beter bereikbaar is bij nood dan in de bush. 
Daarnaast wordt er op dorpsniveau informatie gegeven over gezinsplanning, anticonceptie, hygiëne 
en EHBO. De traditionele vroedvrouw ontwikkelt zich op deze manier richting Health promotor. 
 
18.02 LEGO® voor Nepal, Stichting Edulent 
Het doel is om jongeren in Nepal op spelenderwijs kennis te laten maken met wetenschap, 
technologie, bouwkunde en wiskunde. Middelbare scholieren uit Eindhoven gingen met technische 
Lego aan de slag in een 2-tal scholen in de omgeving van Kathmandu. 
 
18.03 Global Exploration 2018 
Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse scholieren de wereld, in het 
bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze 
jongeren te bewerkstelligen. In 2018 zijn 440 jongeren op wereldburgerstage geweest. Met zo’n 1500 
lokale jongeren uit 12 landen zijn programma's over interculturaliteit en sustainable development goals 
uitgevoerd.  
 
In 2018 heeft er 1 bouwreis plaatsgevonden naar Zuid-Afrika: 
In samenwerking met Stichting Perspectief Zwolle ging Atos Foundation ondersteuning geven bij de 
bouw van een multifunctioneel centrum in de regio Umbumbulu in de provincie KwaZulu-Natal. Het 
centrum waaraan werd meegebouwd was bestemd voor een peuteropvang, een centrum waar 
kinderen met een leerachterstand bijgeschoold worden en computerles krijgen, waar lokale 
voorlichtingsbijeenkomsten en overige conferenties gegeven worden en waar kinderen een warme 
maaltijd aangeboden wordt. 
 
In 2018 heeft er ook een IT-reis plaatsgevonden: 
Eén collega is naar Uganda gegaan om daar het John Fisher Institute van een firewall te voorzien 
waarmee tevens het netwerkgebruik gemanaged kon worden.  
 
Voor meer informatie over deze projecten zie www.atosfoundation.nl. 
 

http://perspectiefzwolle.eu/Afrika.html
http://www.atosfoundation.nl/


5. Websites 
Op het intranet van Atos staat informatie speciaal voor onze donateurs binnen het bedrijf. 
Op onze site www.atosfoundation.nl staat uitgebreide informatie over de foundation en haar projecten. 
 

6. Bestuurssamenstelling 
Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit: 
Willem Hoekstra - voorzitter 
Annemie Mannaerts - pennigmeester 
Vacature Secretaris 
 

7. Donateurs 
Het aantal donateurs is licht blijven dalen, eind 2018 telden we 351 donateurs. 
 

8. Financieel overzicht 2017-2018 
De bestuursleden zijn medewerkers van het ICT-bedrijf Atos en ontvangen voor hun werkzaamheden 
voor Atos Foundation geen vergoedingen. 
 
Toelichting op de financiën 
 
Donaties: 
       Donaties komen van de maandelijkse giften van Atos collega’s via een salarisdonatieprogramma  
       en van donateurs die via een maandelijkse incasso bijdragen. 
       De bijdragen van het Atos salarisdonatieprogramma voor de periode sep 2017 t/m dec 2017  
       ontvingen we in 2018. 
 
Administratielosten:  
      Dit zijn de kosten voor de Kamer van Koophandel, de website, kosten ABN/AMRO 
 
 

Bestuur- en Spaarrekening  2017 

Inkomsten   

Beginsaldo 63.971,31 

Donaties 19.055,75 

Tintelingen Donaties Atos Accolades    412,00 

Rente bank 159,14 

Totaal inkomsten 83.598,20 

Uitgaven   

Gesteunde projecten -3.226,00 

Sponsoring t.b.v. bouwreis in Tibet (naar bouwreisrekening) -500,00 

Administratiekosten -245,30 

Totaal uitgaven -3.971,30 

Batig saldo 31 december 2017  79.626,90 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atosfoundation.nl/


Bestuur- en Spaarrekening  2018 

Inkomsten   

Beginsaldo 79.626,90 

Donaties Atos  26.764,52 

Tintelingen Donaties Atos Accolades    77,00 

Opbrengst magazijn opruiming Zoetermeer & A'dam 6.388,50 

Rente bank 37,10 

Totaal inkomsten 112.894,02 

Uitgaven   

Gesteunde projecten (gezondheid, onderwijs) -21.325,00 

Gesteunde ICT projecten -5.477,58 

Sponsorgeld bouwreis Zuid-Afrika (sep 2018)  
(naar bouwreisrekening) 

-5.000,00 

Administratiekosten -345,95 

Totaal uitgaven -32.148,53 

Batig saldo 31 dec 2018 80.745,49 

 
 
 
 
Bouwreisrekening:  
 

Rekening Bouwreis 2017 

Inkomsten   

Beginsaldo 21.423,81 

Giften bouwreis  927,42 

Totaal inkomsten 22.351,23 

Uitgaven   

Gift bouwreisproject Tibet 2016 -16.990,00 

Totaal uitgaven -16.990,00 

Batig saldo 31 december 2017 5.361,23 

 

Rekening Bouwreis 2018 

Inkomsten   

Beginsaldo 5.361,23 

Giften bouwreis  52.208,98 

Totaal inkomsten 57.570,21 

Uitgaven    

bouwreisproject Zuid-Afrika -46.389,57 

Correctie extra sponsorgeld sep 2018 -5.000,00 

Totaal uitgaven -51.389,57 

Batig saldo 31 december 2018 6.180,64 

 
 
 
 

 


