
Stichting Quest for Wisdom Foundation 

Jaarverslag 2021 

Inzake de publicatieplicht betreffende de culturele ANBI status  
Jaar 2021: 

1. Naam van instelling  

2. Het RSIN/fiscaal nummer  

3. De contactgegevens  

4. De doelstelling  

5. Het beleidsplan  

6. De Bestuurssamenstelling  

7. De namen van de bestuurders  

8. Het beloningsbeleid  

9. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten  

10. Een financiële verantwoording  
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Ad 1 – 3: De Zakelijke gegevens staan op de website  

Naam Quest for Wisdom Foundation 

www.questforwisdom.org  

RSIN/ Fiscaal nummer  856734135 

Postadres  Middenstraat 71 

1381 XB WEESP 

Telefoonnummer  (+31) 0294-48 13 10 

(+31) 06-12 601 349 

Email  bestuur@questforwisdom.org  

Kamer van 

Koophandel 

66872588 

Bank  NL14TRIO0777827654 

Ad 4: De doelstelling 

De doelstelling van de stichting QFWF staat beschreven op haar website 

Ad 5: Het beleidsplan 

Het beleidsplan van de stichting QFWF is gepubliceerd op haar website 

Ad 6 en 7: De bestuurssamenstelling en de namen van de 
bestuurders 

Zoals opgenomen in de KvK en vermeld op de website van de QFWF: 

Dr. Heidi Muijen  Voorzitter  

Norwin Roberto Secretaris 

Quintra Rijnders RA Penningmeester 

Dr. Louise Müller Algemeen lid 

Dr. Nivedita Yohana Algemeen lid 

Dr. Victor Dobbin  Algemeen lid 

Drs. Tess van Dongen Algemeen lid 

Ad 8: Het beloningsbeleid voor het bestuur van de stichting QFWF  

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 

wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie zoals een 

reiskostenvergoeding.  

https://questforwisdom.org/qfwf/qfwf-culturele-anbi-status/
http://www.questforwisdom.org/
mailto:bestuur@questforwisdom.org
https://questforwisdom.org/
https://questforwisdom.org/wp/wp-content/uploads/2020/12/Beleidsplan-van-de-QFWF-in-2020-2022.pdf
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Bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling. Er 

is een aparte bankrekening op naam van de stichting.  

Daarnaast wordt jaarlijks door de penningmeester van de stichting een financieel overzicht 

opgesteld. Dit overzicht wordt tijdens een jaarlijkse bestuursvergadering (waar minstens 3 

leden van het bestuur bij aanwezig zijn) besproken en vastgesteld.  

Ad 9: Jaarverslag 2021 

Jaarverslag 2021 

Het jaar stond zowel in het teken van het vijfjarig bestaan als van de coronacrisis en de 

lockdowns, die vooral de voorbereidende activiteiten voor Quest 3 bemoeilijkten. 

Niettemin heeft de QFWF haar drie Quests kunnen voortzetten, samen met haar dozijn 

vrijwilligers, de kring vrienden, de Hoofdredactie, de Redactie en de Redactieraad, 

ereleden en het bestuur. De redactie en de redactieraad zijn in 2021 uit pragmatische 

redenen samengevoegd tot de redactieraad 

Quest 1: Het Wijsheidsweb 

Het Wijsheidsweb blijft als online archief en concretisering van het Rad van interculturele 

levenskunst gestaag groeien, vooral dankzij de drijvende kracht van hoofdredacteur Joke 

Koppius samen met de redactieleden èn dankzij het honderdtal 

betrokken QFWF-auteurs. Van hun hand verschijnen er bijdragen 

op de lunaire verschijningsdata nieuwe maan, eerste en laatste 

kwartier en volle maan: van enkelen regelmatig, van sommigen 

incidenteel en anderen hebben slechts eenmalig bijgedragen. 

De 510 Wijsheden die het Rad eind 2020 vulden zijn gegroeid 

naar 647 Wijsheden eind 2021; en de 350 

Forum/platformberichten naar 428. Bovendien zijn er met de 

hulp van QFW-auteurs vijf Redactionele pagina’s over het 

Jodendom bijgekomen en vijf pagina’s over het Confucianisme vernieuwd en aangevuld.  

Door vanuit het Wijsheidsweb steeds actuele en bijzondere wijsheden te posten via 

Facebook, het QFWF videokanaal en LinkedIn zet de hoofdredactie een bijzondere 

Wijsheid in het zonnetje en vraagt daarmee tevens aandacht voor de doelstellingen van de 

QFWF. Ook de ‘ouderwetse’ digitale Nieuwsbrief Spinnen Web is zoals gebruikelijk in elk 

seizoen verschenen, dit jaar 5 maal met een extra NB op 12 oktober met de aankondiging 

van de derde website Animal Wisdom. 

Quest 2: De Gulden snede  

De Gulden snede ― met educatief materiaal ten behoeve van het 

bevorderen van interculturele levenskunst en gerangschikt langs 

vijf pijlers ― is verder ontwikkeld: 

Pijler 1 

De symboliek van de vijf natuurelementen ― aarde, water, lucht, 

vuur en ether van pijler 1 met het mythisch-filosofisch bordspel 

Mens ken jezelf — is gebruikt voor de uitwerking van het 

Storytelling programma, pijler 4.  

Het vormt de basis voor de andere pijlers en het Rad en in 2021 tot de lancering van de 

website Animal Wisdom (zie verder). De waarde van de spel- & dialoogvormen van pijlers 1 

https://wijsheidsweb.nl/
https://wijsheidsweb.nl/rad-2/
https://wijsheidsweb.nl/rad-2/
https://wijsheidsweb.nl/wijsheid/
https://wijsheidsweb.nl/forum/
https://www.facebook.com/gameforwisdom/
https://www.youtube.com/channel/UCgfC4XAGLQCfzJtlu_lhknQ
https://www.linkedin.com/in/questforwisdom-heidi-muijen-2500586/
https://questforwisdom.org/qfwf/
https://wijsheidsweb.nl/happy-qfwf-message/
https://questforwisdom.org/quest-2/mens-ken-je-zelf/
https://questforwisdom.org/rad/
https://animal-wisdom.org/
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en 2 is als Arts Dialogue Methods in allerhande publicaties beschreven en in 2021 in M&O, 

het vaktijdschrift voor managers, verander- en organisatiekundigen. 

Pijler 2 

De ont-dekkende dialoogtafel Wat is de questie-Wat is de questie! — is aangevuld met het 

Interculturele Dialoogspel, in het bijzonder een kaartenset filosofisch gereedschap uit alle 

windstreken. 

Pijler 3 

Adinkra  — het intercultureel communicatiespel met Ghanese symbolen en spreekwoorden 

— is verrijkt met een internationale publicatie waarin de Ghanese filosofische achtergrond 

is belicht en hoe dit als creatief middel voor educatieve doeleinden te gebruiken.  

Pijler 4  

De game Quest for Wisdom — de digitale spelvorm met 

symbolische verhalen uit alle windstreken volgens het Rad 

van interculturele levenskunst geordend — is helaas reeds 

twee jaar offline en verlengd ‘under construction’ door 

persoonlijke omstandigheden van de aangezochte 

gamebouwer Erwin de Wolff.  

Het doel is zowel de functionaliteit van de NL- en EN-variant 

van deze game te verbeteren, als deze vanwege de 

aangescherpte wetgeving AVG-proof te maken.  

Pijler 5  

Het QFWF Storytelling programma Animal Wisdom — is verder ontwikkeld zowel met het 

programma over Vogelwijsheid voor de QFWF Ontmoetingsdag 2021, als dat er op basis van 

het Rad een variant Rad van Dieren Wijsheid is ontwikkeld.  

verhuisd 

In de eindrapportage van de subsidieverlening 

— door het ‘fonds voor zuidoost’ in 

samenwerking met het Prins Bernard 

Cultuurfonds — is beschreven hoe het QFWF 

Storytellingprogramma Animal Wisdom verder 

is ontwikkeld als bron voor educatieve 

producten, waaronder een teaser voor ‘interculturele (digitale) les’ voor scholen en 

bibliotheken in de regio Amsterdam Zuid-Oost en Weesp; mede dankzij drie QFWF- 

vrijwilligers uit het technisch-artistiek team.  

Animal Wisdom Collection (e-books) 

De via dit Rad van Dieren Wijsheid geordende dierenverhalen worden enerzijds 

afzonderlijk op de grotendeels tweetalige (NL en EN) Animal Wisdom site gepubliceerd en 

anderzijds in de vorm van een collectie e-books.  

In deze reeks e-books zijn dierenverhalen als expressie van wijsheidstradities uit alle 

windstreken opgenomen en met bijzondere en uniek voor de QFWF gemaakte kunstwerken 

geïllustreerd met de beeldende kunst door zeven bij de QFWF betrokken kunstenaars: 

Caroline Young, Chrisje Ronde, Greg Suffanti, Josee Tesser, Louis Van Marissing, Nour 

Kayali en Robin Stemerding. 

Op 1 januari 2022 verschenen drie eerste boeken uit de Animal Wisdom Collection. Later in 

2022 zullen nog enkele titels verschijnen. 

https://thymia.nl/wp-content/uploads/2021/10/MO_04-05_2021_Muijen_Brohm_pp_63-81.pdf
https://questforwisdom.org/quest-2/wat-is-de-kwestie-wat-is-de-questie/
https://questforwisdom.org/quest-2/wat-is-de-kwestie-wat-is-de-questie/het-interculturele-dialoogspel/
https://questforwisdom.org/quest-2/wat-is-de-kwestie-wat-is-de-questie/het-interculturele-dialoogspel/
https://questforwisdom.org/quest-2/adinkra-intercultural-communication-game/
https://wijsheidsweb.nl/the-adinkra-game/
https://questforwisdom.org/quest-2/game-quest-for-wisdom/
https://questforwisdom.org/rad/
https://questforwisdom.org/quest-2/storytelling/
https://questforwisdom.org/rad/
https://animal-wisdom.org/
https://questforwisdom.org/wp/wp-content/uploads/2021/05/QFWF-storytelling-Project-Eindrapportage-2021-05-05-3.pdf
https://questforwisdom.org/quest-2/storytelling/
https://animal-wisdom.org/
https://animal-wisdom.org/categorie/dier/
https://animal-wisdom.org/
https://animal-wisdom.org/aanbod/
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1. Dieren Wijsheid uit Noord, Zuid, Oost en West 

ISBN 978 94 921 27 099 In een Nederlandse èn  

een Engelstalige versie: 

2. Wisdom of Animals ― North, South, East and West 

ISBN 978 94 921 27 105 

Deze twee e-books geven uitleg aan het 

QFWF storytelling programma. 

Het ontsluit de filosofie achter het Rad van Dierenwijsheid / 

Wheel of Animal Wisdom door middel van interculturele 

reflecties op 20 dierenverhalen uit vier culturen wereldwijd. 

Slang, Zalm, Raaf, Leeuw, Vuurvogel en andere (fabel)dieren 

worden steeds vanuit een storytelling traditie uit Noord, Zuid, 

Oost, West belicht. 

Bij alle verhalen geven beelden in karakteristieke handschriften 

van de bij de QFWF betrokken beeldend kunstenaars en fotografen expressie aan de 

wijsheid die deze dieren vertegenwoordigen: voer ter bespiegeling hoe mensen als 

vreemde vogels, slimme spinnen en moedige leeuwen ‘wereldburgerschap’ kunnen 

ontwikkelen! 

3. Buddha as an Animal 

ISBN 978 94 921 27 075 

Het derde e-book Buddha as an Animal, as Originally Told in the 

Jatakamala by Arya Shura, bevat door Greg Suffanti hervertelde 

en geïllustreerde verhalen. Diverse verhalen zijn in dichtvorm en 

één is als rapversie te horen! 

Bezongen wordt hoe de Bodhisattva, herboren als Dhritarashtra, 

koning van de ganzen, de wonderbaarlijke Dharma verspreidde …. 

Ook een specht, konijn, buffel, olifant en andere wijze dieren uit 

het oosten belichamen boeddhistische deugden. 

Quest 3: levende ontmoetingen  

Gezien de corona beperkingen zijn er geen masterclasses en 

workshops georganiseerd.  

Alle inspanningen werden gebundeld om in de (na)zomer de 

jaarlijkse Ontmoetingsdag op 2 oktober ― met de nodige 

veiligheidsmaatregelen ― door te laten gaan met presentaties van 

het Animal Wisdom programma rond het thema Vogelwijsheid; 

gefilmd en thematisch gedocumenteerd door François Reincke. 

De Weesper Filosofiekring is in het voorjaar zoomend voortgezet 

met Rosalie de Wildt en Mitra Muijen als gasten voor een dialoog over twee visies op de 

dood.  

In het najaar konden de maandelijkse levende ontmoetingen gecontinueerd worden met 

een programma over de intuïtie en de fenomenologie als interculturele bruggen; tot de 

lockdown in december weer aangescherpt werd. 

Hoewel het, zoals bekend, lastig blijkt vrijwilligers voor langere tijd te binden, prijst de 

QFWF zich gelukkig met een betrokken kern van helpende handen voor de vormgeving van 

de drie Quests en het QFWF-video-kanaal.  

https://animal-wisdom.org/the-great-goose-rap/
https://wijsheidsweb.nl/de-qfwf-ontmoetingsdag-2021-vogelwijsheid/
https://consent.youtube.com/ml?continue=https://www.youtube.com/playlist?list%3DPLJnWpfpbed8YQKA3DZE9jhbIrcOFSZGTS%26cbrd%3D1&gl=NL&hl=nl&pc=yt&uxe=23983171&src=1
https://wijsheidsweb.nl/is-er-een-gene-zijde/
https://wijsheidsweb.nl/over-spinoza-en-confucius/
https://www.youtube.com/channel/UCgfC4XAGLQCfzJtlu_lhknQ/playlists
https://i2.wp.com/wijsheidsweb.nl/wp-content/uploads/2021/12/QFWF-Wisdom-of-Animals-North-South-East-West-2021-11-27-EN.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/wijsheidsweb.nl/wp-content/uploads/2021/12/QFWF-Greg-suffanti-Buddha-as-an-Animal-2021-11-27.jpg?ssl=1
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Met de hulp van deze vrijwilligers en het in 2020 ontwikkelde storyboard en script is het 

QFWF video-project ― ter introductie van de QFWF en haar drie Quests, met het oog op 

het aantrekken van een jonger publiek ― voortgezet. Op 30 oktober is tijdens een dag met 

filmopnamen al het filmmateriaal hiervoor verzameld. De afronding van het project met 

het editen en monteren van het filmmateriaal zal naar verwachting eind 2022 zijn.  

In het najaar 2021 is ― in het kader van de oplevering van het QFWF- Storytellingproject 

met de educatieve les Animal Wisdom voor de subsidieverleners ― het zich vertakkende 

netwerk van de stichting uitgebreid met de Bibliotheek Bijlmerplein door de QFWF als 

organisatie op de open dag met een workshop aan de hand van het Interculturele 

Dialoogspel te presenteren.  

Het zich vertakkende QFWF-netwerk is via de voorzitter Ineke Wienese uitgebreid met de 

stichting Troost voor tranen, die voorlichting en ondersteuning geeft en kennis verzamelt 

rond rouwrituelen vanuit intercultureel, in het bijzonder Surinaams perspectief.  

Eveneens met Jennifer Chobin, voorzitter van de vereniging Wehpokamanong, die het 

culturele erfgoed van inheemse groepen Surinamers in Nederland bewaart en aan de jonge 

generaties doorgeeft. 

Ad 10: De financiële verantwoording over 2021 

Toelichting  

Algemeen  

Deze financiële overzichten zijn opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen 

van Titel 9 Boek 2 BW/ de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine 

rechtspersoon.  

Activiteiten  

De activiteiten van de Quest for Wisdom Foundation, statutair gevestigd aan de 

Middenstraat in Weesp, bestaan voornamelijk uit:  

1. Het ontwikkelen en onderhouden van het Wijsheidsweb als digitaal platform van 

interculturele levenskunst;  

2. Het ontwikkelen van educatief materiaal via de Gulden snede, vooral spel- en 

dialoogvormen ten behoeve van (lesmateriaal voor) interculturele levenskunst en 

een storytelling programma; 

3. Het organiseren van ontmoetingsdagen, workshops en masterclasses. 

Personeelsleden  

Gedurende het jaar 2021 waren er geen werknemers in dienst van de Quest for Wisdom 

Foundation.  

Valuta 

Bijgevoegde financiële overzichten zijn opgesteld in euro’s. Er hebben zich geen 

transacties in vreemde valuta voorgedaan sinds de oprichting van de stichting.  

Grondslagen voor de balanswaardering  

Algemeen  

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 

waarde.  

https://questforwisdom.org/quest-2/storytelling/
https://www.oba.nl/vestigingen/oba-bijlmerplein.html
https://questforwisdom.org/quest-2/wat-is-de-kwestie-wat-is-de-questie/het-interculturele-dialoogspel/
https://questforwisdom.org/quest-2/wat-is-de-kwestie-wat-is-de-questie/het-interculturele-dialoogspel/
https://www.troostvoortranen.nl/bestuur/
https://www.facebook.com/wehpokamanongculturelegroep
https://wijsheidsweb.nl/
https://questforwisdom.org/quest-2/
https://questforwisdom.org/quest-3/
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Liquide middelen  

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet 

anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare 

vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.  

Grondslagen voor resultaatbepaling  

Algemeen  

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de binnengekomen donaties en bijdragen 

en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor 

vermeldde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de 

donaties en bijdragen zijn binnengekomen. Verliezen zullen in aanmerking worden 

genomen zodra deze voorzienbaar zijn.  

Donaties en bijdragen  

Onder donaties wordt verstaan de gelden die aan de stichting worden geschonken zonder 

dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Onder bijdragen wordt verstaan de gelden 

die aan de stichting worden betaald om de kosten te dekken van bepaalde activiteiten 

waar de persoon die de bijdrage betaalt aan deel mag nemen.  

Bedrijfskosten  

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  

Toelichting op administratieve verplichtingen uit hoofde van culturele ANBI 
status  

Onkostenvergoedingen en vacatiegelden  

De bestuursleden van de Quest for Wisdom Foundation hebben in 2020 geen 
onkostenvergoeding en/of vacatiegelden ontvangen.  
  
Vrijwilligers die bij de realisering van de verschillende QFWF activiteiten en projecten zijn 
betrokken krijgen soms (in overleg) een kleine vergoeding: zoals reiskosten en onkosten in 
verband met de ontwikkeling en levering van input voor materiaal voor de website en voor 
het QFWF-storytelling project Animal Wisdom.  

Analyse van de kosten van de Quest for wisdom foundation  

De grootste kostenpost voor de Quest for Wisdom Foundation bestaan uit productiekosten 

van € 2.390,72 

Deze kosten zijn vooral gemaakt voor de ontwikkeling van uniek beeldmateriaal voor het 

QFWF-storytelling project ‘Animal Wisdom’, aangeleverd door beeldend kunstenaars en 

technisch geschikt gemaakt voor digitaal gebruik op de website.  

Kosten voor onderhoud van de websites van € 837,32 vormen de een na grootste 

kostenpost. Deze kosten zijn gemaakt ten bate van de lancering van de derde QFWF-

website (animal-wisdom.org) in het bijzonder en overigens ten bate van de 

websitebeheerder en de webhost, die de QFWF websites (questforwisdom.org en 

wijsheidsweb.nl) in de ether houden en beschermen met de noodzakelijke antivirus 

programma’s en plugins. 

De twee na grootste kostenpost is € 204,89 aan bankkosten. Deze kosten zijn gemaakt om 

de bankproducten die de stichting gebruikt, in stand te houden.  

Daarna de post van catering kosten voor bijeenkomsten van de jaarlijkse Ontmoetingsdag 

en op deze dag van 2 oktober zelf waren € 162,00. Deze kostenpost viel lager uit ten 

https://animal-wisdom.org/
http://questforwisdom.org/
https://wijsheidsweb.nl/
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opzichte van vorige jaren vanwege het maximaal aantal toegestane aantal bezoekers 

gezien de corona maatregelen. 

Tenslotte een kleine restpost van € 25,50. Deze ‘miscellaneous’ bestaan uit kosten van 

uiteenlopende aard; van attenties als bedankje voor de vrijwilligers tot de aanschaf van 

boeken als ondersteuning voor de ontwikkeling van het Animal Wisdom programma. 

Aard en omvang van inkomsten en vermogen van de quest for wisdom foundation  

De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit donaties, waar geen tegenprestatie tegenover 

staat, en bijdragen ten behoeve van de door de QFWF georganiseerde jaarlijkse 

Ontmoetingsdag. De bijdragen zijn door de Quest for Wisdom Foundation gevraagd aan 

deelnemers van dit jaarlijkse evenement, zodat deze zoveel mogelijk kostendekkend kan 

verlopen.  

De Quest for Wisdom Foundation heeft dit jaar € 1.435,00 aan donaties en € 182,50 aan 

bijdragen ontvangen.  

De inkomsten zijn ten opzichte van vorig jaar lager, vooral ten opzichte van het in 2020 

van het Fonds voor Zuidoost in samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds 

verkregen eenmalige subsidie.  

En doordat er minder bezoekers (als veiligheidsmaatregel vanwege de coronaregels) 

kwamen en hebben bijgedragen in de onkosten van het georganiseerde evenement.  

De inkomsten uit donaties bestaan uit eenmalige schenkingen van particulieren en uit de 

gevraagde jaarlijkse donatie van een kring van ‘Vrienden’ van de QFWF. Vrienden krijgen 

korting op aanschaf van QFWF publicaties, zoals het Adinkraspel, en op door de QFWF 

georganiseerde activiteiten, zoals de masterclasses en ontmoetingsdagen.  

Dit tegen een jaarlijkse schenking van € 35,=. 

Gezien dat er een redelijk vermogen noodzakelijk is ― dat toereikend is om de kosten voor 

een jaar voortbestaan van de Quest for Wisdom Foundation te dekken ― zijn er nog juist 

voldoende liquide middelen op de bank; mochten er geen verdere donaties en bijdragen 

binnenkomen. Omdat er geen garantie is op de ontvangst van toekomstige donaties of 

giften, is het aanhouden van dit eigen vermogen noodzakelijk, teneinde de continuïteit van 

de Quest for Wisdom Foundation te kunnen waarborgen. 

Op zoek naar mecenassen en fondsen voor extra reserves 

Omdat de QFWF haar Storytelling programma Animal Wisdom in het komende jaar wil gaan 

uitbreiden ― liefst ook met fysieke uitgave(n) ― dient de omvang van het huidige eigen 

vermogen van de Quest for Wisdom Foundation hoger te worden.  

Wellicht dat onder verwijzing naar de reeds gelanceerde QFWF Animal Wisdom Collection 

e-books en het reeds met succes afgeronde project van de fondsverstrekkers (Fonds voor 

Zuidoost in samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds) er gelden geworven en 

geoormerkt kunnen worden voor de verdere ontwikkeling van het Storytelling programma. 

Zo zijn er reeds plannen voor het maken van een Animal Wisdom spel en game vorm.  

https://questforwisdom.org/quest-2/storytelling/
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QFWF Balans, baten en lasten per 31-12-2021 

 

Bijlage: QFWF Balans, baten en lasten per 31-12-2020 

 


