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Voorwoord 
Op 12 maart 2015 zijn we van start gegaan met de Stichting Aloha Foundation. De stichting 
heeft in de statuten als doel omschreven: “jongeren uit de sloppenwijken van Brazilië kansen 
te geven op een betere toekomst én deze jongeren kind te laten zijn en plezier te laten 
maken”. 
 
Aloha staat voor 'Academia Libera de Oportunidades e Habilidades para Adolescentes'. 
Vrij vertaald staat dit voor: Vrije Academie van Kansen en Vaardigheden voor 
Jongeren. Aloha geeft jongeren in het Noordoosten van Brazilië een zo eerlijk 
mogelijke kans op een goede toekomst. Dat doen we door Engelse lessen, sport- en 
spelactiviteiten en het geven van gezonde voeding. Belangrijk uitgangspunt van Aloha 
is dat iedere cent die wordt verdiend of gedoneerd volledig besteed wordt aan het 
doel. De lessen worden gegeven door lokale leraren en ieder kind wordt begeleid 
binnen zijn of haar eigen unieke mogelijkheden en passies! Aloha heeft drie projecten: 
Aloha Surf en Aloha Girl Power in de wijk Barra do Ceará en Aloha Jiu Jitsu in de wijk 
Autran Nunes. 

Jaarrekening	

Balans 

BALANS   

  31-12-2020 31-12-2021 

Code Activa     

1010 Bank  3.918,07 1.109,40 

  3.918,07 1.109,40 

    
  Passiva     

  Saldo  3.918,07 1.109,40 

  3.918,07 1.109,40 
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Verlies- & Winstrekening 

 

Begroting 2022 

Voor 2022 hebben de surf- en jiu-jitsuprojecten aangegeven op de huidige voet de 
activiteiten door te willen en kunnen zetten. Naast deze projecten wordt in 2022 het 
vrouwenproject Aloha Girl Power gestart in de wijk Barra do Ceará, waarvoor jaarlijks 
een bedrag van rond de tienduizend benodigd is. Ook in 2020 is het weer gelukt om 
alleen de bankkosten als overheadkosten te hebben waardoor Aloha 99 procent van 
het geld van de donateurs in Brazilië uit heeft kunnen geven. 

Ondertekening 

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur. 
 
Amsterdam, 7 januari 2022 
 
Paul de Vries, voorzitter   
Rolf de Jong, secretaris   
Marco Kuis, penningmeester 
 


