Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Shade Children Foundation Nederland (St. SCF
NL). Hierin beschrijven wij de activiteiten die hebben plaatsgevonden gedurende het jaar
2019. Wat ging goed en wat waren en zijn de (grote) uitdagingen. Ook geven wij u een
beeld van onze inkomsten en uitgaven over dit boekjaar. We zoomen in op de inkomsten
door een overzicht te geven van de gevoerde acties en op de uitgaven door de ontwikkeling
te schetsen die ons budget in Kenia heeft doorgemaakt. Ook kijken wij vooruit naar het jaar
2020. Wat is er nodig en waar liggen onze prioriteiten voor het komende jaar.
Het jaar 2019 is voor wat betreft de Nederlandse Stichting een jaar geworden met vooral
financiële uitdagingen, doordat aan het einde van dat jaar maar liefst acht kinderen uit
zouden stromen naar de middelbare school. In Kenia leek het aanvankelijk een soort
tussenjaar te worden. Met de dreiging van het gedwongen uitplaatsen van kinderen boven
ons hoofd, was het vooral hopen dat de achtstejaars in ieder geval primary school stabiel af
konden maken. En dat is gelukt. Naast overgangsjaar werd 2019 echter ook een jaar waarin
nieuwe activiteiten werden opgepakt, uitgebouwd of na jaren hierover spreken opgepakt. Op
bijna natuurlijke wijze ontwikkelt Shade zich van een Kindertehuis naar een Community
Centre, waarin gelukkig nog steeds plaats is voor kinderen die (nog) geen veilige plek
hebben om te wonen. De besturen in Kenia en Nederland/België hadden een stabiele
samenstelling en er is hard gewerkt om te voorzien in alles wat nodig is. Wat stabiel bleef en
ons wederom enorm geholpen heeft is de steun die wij steeds ervaren hebben als besturen
in Nederland en Kenia. Het vertrouwen dat wij kregen en gevoeld hebben. En dit ondanks
het feit dat wij u door tijdgebrek in het afgelopen jaar maar beperkt hebben kunnen
informeren. Wij zijn blij met wat wij
zien: kinderen die zich ontwikkelen tot
prachtige jongvolwassenen, met alle
ups en downs die daarbij horen.
Dank voor uw (voortdurende) steun aan
de St. SCF die dit allemaal mogelijk
maakt. Shade zou niet kunnen bestaan
zonder U!
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1. Stichting Shade Children Foundation
1.1 Algemene gegevens
Statutaire naam: Stichting Shade Children Foundation Nederland
Oprichtingsdatum: 22 oktober 2013
Statutaire zetel: Gem. Geldermalsen
RSIN: 853297782
St. SCF NL heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften voor
zowel bedrijven als particulieren aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

1.2 Visie, missie, doel en activiteiten
Visie:
Kinderen in Kenia een veilige plek geven om op te groeien en zich te ontwikkelen, door te
voorzien in hun basisbehoeften en goed onderwijs en de toegang tot de basisvoorzieningen
in het algemeen te bevorderen.
Missie:
De Stichting wil de leefomstandigheden van mensen en specifiek kinderen in Kenia
verbeteren en hun kansen om zich te ontwikkelen vergroten.
Doel:
• Het financieel ondersteunen en adviseren van de Keniaanse non gouvernementele
organisatie Shade Children Foundation te Thika, Kenia;
•

Het ondersteunen, zowel financieel als op andere wijze,
van andere instanties en projecten die de
levensomstandigheden en ontwikkeling van de inwoners
van en speciaal de kinderen in Kenia verbeteren en
bevorderen;

•

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
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Activiteiten:
Het creëren van betrokkenheid van bedrijven, organisaties en particulieren en het verkrijgen
van financiële steun via sponsoring en andere (financiële) bijdragen.
Daarnaast wordt aan vrijwilligers de mogelijkheid geboden om tegen betaling van een
verblijfsvergoeding het kinderproject van Shade Children Foundation te ondersteunen en er
te verblijven.

1.3 Samenstelling van het bestuur in 2019
•

Christiaan Kooijman, voorzitter

•

Dina van Doesburg, penningmeester/oprichter

•

Birgitte van Eck, secretaris

•

Bas van Doesburg, lid

•

Marijke van Santen, lid

•

Ronny Van der reeth en Marleen Audoor, lid
(duofunctie)

M.i.v. collegejaar 2019-2020 werd de functie van voorzitter i.v.m. drukke studieactiviteiten
van Christiaan, voor een jaar in duo ingevuld. Christiaan bleef formeel onze voorzitter, maar
een groot deel van zijn activiteiten werd overgenomen door zijn vader en enthousiast
ambassadeur vanaf de start van SCF, André Kooijman. Wij zijn heel blij met de invulling die
hij hieraan gegeven heeft. In 2019 hebben zich verder geen wijzigingen voorgedaan in het
bestuur. De bestuursleden weten zich gesteund door familieleden, oud-vrijwilligers/
stagiaires, etc. die optreden als ambassadeur, met ons meeleven en ons steeds weer
verrassen door hun acties en betrokkenheid.

1.4 Bezoldiging van het bestuur
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel
aanspraak maken op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten, mits niet bovenmatig. In het boekjaar 2019 zijn er door de bestuursleden
geen kosten gedeclareerd. Wanneer bestuursleden naar Kenia gaan, is dat op eigen kosten
en zij betalen net als vrijwilligers voor hun verblijf.
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2. Jaarverslag 2019
Dit verslag beslaat de periode van 1 januari t/m 31 december 2019.

2.1 Acties
In het jaar 2019 hebben wij veel druk en hier en daarbij soms ook stress ervaren. Door de
onzekerheid over de toekomst van het kinderproject en daarmee samenhangend het welzijn
van de kinderen/jongeren, maar daarnaast ook door de financiële situatie. Het is iedere
maand weer een uitdaging om het budget van zo’n 2300 euro bij elkaar te krijgen voor
voedsel, huur, elektriciteit, basisschoolkosten, salarissen, etc. Daarnaast moet er ook nog
voldoende geld ingezameld worden voor de kosten van de middelbare school (2020 zestien
studenten) en vervolgonderwijs (2020 vier studenten). Hieronder vindt u een overzicht van
de acties die in 2019 zijn voortgezet en de nieuwe initiatieven die zijn gestart.

ACTIES
Wijnactie (educatiefonds)
Eierkoek actie Klundert
Actie ART verkoop schilderijen
Kaartverkoop
Actie juwelen
Kippen/eieren/hooi verkoop
Vogelvoeritems
Actie vakantiegevoeleduc.fonds
Mailactie schoolgeld
sec.school
Crowdfunding geef.nl
educ.fonds
AH Perla koffiepunten
Actie schoolkosten primaries
(uniforms etc)
Markt IJhallen
Markt Gorinchem
Kofferbakmarkt/Voorjaarsmarkt
Culemborg

Q1

Q2

Q3

Q4

147,00

784,47
30,00

-58,50

519,76

5,00
-77,00
146,00

15,00
125,00
141,00
114,50
112,50

42,00

25,00

52,00
28,00

61,00
250,00

15,00
197,00
64,00
373,50
140,50
250,00

25,00

25,00

33,25

33,25
14,00

14,00
245,00
-36,00

Totaal
per
actie
1392,73
30,00

109,00

9,00

422,55
152,90

228,50
10,00

91,70
2,00
51,42

363,00
386,55
152,90
320,20

15,00

Actie paaseitjes/peren/keigoed
Sponsorkliks
Goededoelshop.nl
Totaal acties per kwartaal
Verkopen NL artikelen
Verkopen Keniaanse artikelen

804,97

1667,19

269,62

1233,81

1074,00
0,00

373,50
11,00

386,20
28,30

306,00
92,00

27,00
110,89
80,07
3975,59
2139,70
131,30

Totaal per kwartaal incl.
verkopen

1878,97

2051,69

684,12

1631,81

6246,59

59,47
50,92

29,15
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Helaas was de totale opbrengst van de acties in 2019 lager dan in 2018, namelijk 6200
tegenover 7500.
Er is met wisselend succes ingezet op de verkoop op markten
met als nieuwe locatie de Evenementenhallen in Gorinchem.
Inmiddels weten we dat markten bij een temperatuur boven de
35 graden niet succesvol zijn, maar dat Gorinchem en de IJhallen
zeker voor herhaling vatbaar zijn. Temeer omdat ambassadeur
Renate ons in Amsterdam weer aan een gratis kraam geholpen
heeft.
De wekelijks actie waarbij de overheerlijke brosse Brabantse eierkoeken in Klundert
gebakken werden is helaas gestopt, maar de wijnactie behield in met name België een
stabiel afzetgebied en daarmee werd het educatiefonds flink op weg geholpen.
Ook in Brabant zetten Makelaardij Van Wensen en een aantal andere bedrijven
de actie ‘Wijn van een goed tehuis’ voort. Misschien ook een idee voor een
makelaar bij u in de buurt? Een passend geschenk bij de aflevering van een
huis aan de nieuwe bewoners en passend in het plaatje van MVO? Ook andere
combinaties zijn natuurlijk denkbaar. Als huiswijn in een restaurant? De wijn is
verkrijgbaar met een gepersonaliseerd etiket of een algemeen Shade etiket.
De bedragen die we ontvangen dankzij de mensen die voor ons webshopbestellingen via
Sponsorkliks.nl en Doelshop.nl doen, leverden in 2019 helaas maar 190 euro op tegenover
560 euro in 2018. Hier moeten we in 2020 wellicht meer aandacht aan besteden.
Niet zichtbaar in het actieoverzicht maar goed om te vermelden zijn de mensen die ons
steeds voorzien hebben van verkoopbare spullen of deze juist kochten. Ook de Voor- en
Najaarskinderkledingbeurzen in Kerkdriel, leverden veel goede verkoopbare items op. De
verkoop vindt met behulp van Facebook vanuit de locaties Geldermalsen en Tricht plaats,
waarbij bestuurslid Birgitte zich met name richt op verkoop via Marktplaats. De
totaalopbrengst overschreed wederom de 2000 euro, dit terwijl Dina door tijdgebrek het
laatste kwartaal eigenlijk niets meer verkocht heeft.
Onze fotowenskaarten werden weer verkocht in Klundert, Geldermalsen en via Kaasboerderij
Van Leeuwen-Van Doesburg in Culemborg. De opbrengst was lager dan in 2018, maar dit
past bij de trend dat er landelijk minder kaarten verstuurd worden. Huisartsenpraktijk Drost,
Freij en Remijn is een vaste afnemer van onze kaarten en daar zijn we blij mee.
In november hebben we een lezing gegeven bij Vrouwen van Nu in Est. Het was een leuke
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avond en deze werd nog mooier doordat we ook nog voor een mooie bedrag artikelen als
vogelvoeritems, kaarten en sieraden verkochten.
In december hebben we schilderijen uit Kenia meegenomen naar
Nederland en België. Deze zijn gemaakt in ons tot Art studio
omgevormde kippenhok, door leerlingen van onze gewaardeerde
vrijwilliger Michael (beroepsschilder). Van de opbrengst geven we de
leerling-schilders een klein percentage en we
kopen hier materialen van. Het resultaat van de
lessen mag er zijn!
In december hebben we ook materialen meegenomen uit Nederland,
aangezien deze hier goedkoper zijn (verf en tafelezels).

2.2 Vrijwilligers
In april verbleef bestuurslid Dina ruim een week in Shade en oud-vrijwilliger Romy bracht in
de zomer nog een kort bezoek aan Shade House toen zij in Kenia
was. Oud-vrijwilliger Karen en haar vrienden Marlies en Remco
bezochten Shade in september voor drie weken. Voor Karen was
dit de derde keer. Eindelijk kon zij weer op de foto met haar grote
vriend sinds jaren, Jackson. Marlies heeft ons bij de
najaarskledingbeurs in Zutphen voorgedragen als
goed doel en dat heeft het supermooie bedrag van
1000 euro opgeleverd (ontvangen 2020). Karen, Marlies en Remco hebben
ook drie koffers met kleding, etc. voor ons meegenomen (en gesponsord). En
zowel Oasis, het project in de slums waar we veel mee samenwerken, als
Shade werden rijkelijk voorzien van Mepal serviesgoed. Daar was iedereen erg
blij mee.
Ook vrijwilliger van 2019 Ilse en haar vader Wim verbleven
een paar dagen in Shade in november en namen ook drie koffers voor ons
mee. Toen bestuursleden Ronny, Marleen en Dina en hun metgezellen Ann
en Nel eind november aankwamen stonden er dus al zes met zorg ingepakte
koffers van 23 kg op hen te wachten. Inclusief een op de parkeerplaats van
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Enspijk, nabij de A2, nog toegevoegde naaimachine, omdat Ilse (op weg naar het vliegveld)
nog 6 kg ruimte overhad. Top Ilse!
De kinderen genoten weer van de vriendschappelijke competitie tussen België en Nederland
en deden er soms zelfs nog een schepje bovenop. Gezamenlijk werden er weer flinke
klussen geklaard.
Door de aangescherpte regelgeving op werkvergunningen hebben wij geen stagiaires meer
ontvangen in 2019 en inmiddels hebben wij ons ook afgemeld als internationaal stagebedrijf
(MBO). Jammer.
Vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom om te ervaren hoe het is om een aantal weken
of maanden te leven tussen de lokale bevolking, te genieten van al het moois dat een land
als Kenia te bieden heeft en tegelijkertijd iets te betekenen in het leven van kinderen in
Shade, in haar omgeving en in de sloppenwijken bij Oasis. De aanwezigheid van vrijwilligers
brengt voor de kinderen/jongeren ontspanning en zij vergroten hun wereld
en dat is zo waardevol! Ook de medewerkers genieten van de
aanwezigheid van onze gasten.
Rest ons nog te vermelden dat we ook in Kenia vrijwilligers hebben die
activiteiten begeleiden. Eerder noemden wij al Michael die de schilderlessen
geeft. Drue is begin 2019 gestart met yogalessen die goed in de smaak
vallen bij de kinderen.

2.3 Maandelijkse sponsoren
In 2019 is het aantal maandelijkse sponsoren per saldo gedaald van 51 naar 50. 4 sponsoren
zijn gestopt en drie (nieuwe) sponsoren zijn ons komen versterken. De aanleiding voor het
sponsoren van Shade i.p.v. de ondersteuning die twee sponsoren voorheen boden aan een
Keniaans meisje met een beperking, Joy, was een verdrietige. Joy is namelijk in april 2019
overleden, op de dag dat bestuurslid Dina en manager Liz haar zouden
bezoeken. Zij zijn nog naar de condoleance geweest, ook namens de
sponsoren. Wij zijn blij en dankbaar dat twee van de drie sponsoren van
Joy besloten hebben om nu Shade te steunen. Van hun donaties gaat
maandelijks 10 euro naar het potje voor emergency cases.
Daarnaast waren er een paar wijzigingen in de maandbedragen. Twee
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sponsoren hebben het maandbedrag verhoogd en een heeft het verlaagd. Wij vinden het
natuurlijk altijd jammer wanneer sponsoren besluiten om te stoppen, maar meestal is hun
reden ook begrijpelijk. Soms zijn de contactgegevens niet meer actueel en weten we niet of
het stopzetten van de betalingen per ongeluk of bewust is gedaan. Maar wat dan ook de
reden is, wij danken de vrienden die de sponsoring stopgezet hebben natuurlijk voor hun
veelal jarenlange steun. Tegelijkertijd zijn wij blij met de nieuwe sponsoren en de huidige die
het maandbedrag verhoogd hebben. En om een heel belangrijke groep niet te vergeten:
natuurlijk zijn wij enorm dankbaar voor die sponsoren die het minste opvallen, maar vaak al
vele jaren en soms al bijna 10 jaar ons werk steunen en ons hun vertrouwen hebben
gegeven, jaar in jaar uit.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe supporters, en met name op dit moment naar sponsors
voor het educatiefonds, zodat we ook de komende jaren de kinderen goed onderwijs kunnen
blijven bieden. Of zij nu (nog) in Shade wonen of niet….
Jaar

Aantal
sponsoren

T.g.v.
maandelijks
budget

T.g.v.
educatiefonds
specifiek kind

T.g.v.
algemeen
educatiefonds

Totaal
per
maand

2014

21

2015

29

303,50

70,00

0,00

373,50

425,50

145,00

0,00

570,50

2016

43

635,50

295,00

10,00

940,50

2017

50

737,17

297,50

66,67

1101,34

2018

51

716,33

367,50

60,00

1143,83

2019

50

731,33

337,50

95,00

1163,83

De hoogte van de gesponsorde bedragen varieert van 5 tot 115 euro per maand. Wanneer
iemand een specifiek kind sponsort dan is de eerste 15 euro per maand altijd voor alle
kinderen (voor dagelijkse kosten als huur, voedsel, onderwijs). Wordt er meer bijgedragen
dan gaat het meerdere naar het educatiefonds van het betreffende kind (meestal 10 euro
per maand). Per jaarultimo werd er van de sponsorbijdragen maandelijks in totaal 422,50
euro gespaard voor de studie van kinderen en ging er 10 euro naar het potje
voor emergency cases en family support.
De kinderen vinden het contact met hun sponsors erg leuk en maken graag
een tekening, brief of zelfs een filmpje om mee te geven naar Nederland en
vinden het top om post te ontvangen! Wij willen het contact echter niet
forceren, ze moeten immers al zoveel, dus de ene keer ontvangt u wel een
brief of tekening en de andere keer beperken we het tot een algemeen
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filmpje op Facebook. Soms wordt er ook gebeld met sponsors via Whatsapp. Mocht u dat
leuk vinden, laat het ons weten.
Het is sinds 1 januari 2014 niet meer nodig om een notariële akte te laten opmaken als je
maximaal belastingvoordeel wilt halen uit je periodieke gift. Dit kan nu met een onderhandse
en kosteloze overeenkomst tussen de schenker en de organisatie, in dit geval Stichting SCF.
Laat het ons weten als u hier meer over wilt weten. Acht sponsoren maken gebruik van deze
mogelijkheid.

2.4 Educatie
Educatie heeft een hoge prioriteit voor SCF. Begin 2020 zullen maar liefst acht kinderen naar
secondary school gaan: Susan, Peris, S.Joyce, S. Esther, Irene, David, Lewis and Maureen.
Secondary school kost per kind het eerste jaar tussen de 850 en 1200
euro, afhankelijk van de school. Dit is all inclusive en omvat dus ook
reiskosten, kosten van etenswaren die ze meekrijgen, uniformen,
kleding, etc. De drie jaar daarna is dat iets minder. In 2018 hebben we
afgesproken dat kinderen met een examenscore onder de 200 punten
voortaan naar een goede dagschool gaan. In de buurt bij hun familie of
Shade, afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden. Dit omdat
je anders aangewezen bent op zeer dure private boarding schools die
bovendien ook nog van slechte kwaliteit zijn. Peris en Irene hadden,
zoals verwacht, de hoogste scores dit jaar. Maureen scoorde net boven de 200 punten en
dat is fijn, want voor haar valt er zeker nog winst te behalen. In het verleden heeft zij veel
school gemist doordat ze veelal de zorg had voor de jongere kinderen in het gezin. Juist als
zij naar boardingschool kan gaan, zal zij zich ook echt op haar eigen
toekomst kunnen focussen. Irene en Peris gaan naar dezelfde school
als waar Precious zit en waar Liz voorzitter is van de
oudervertegenwoordiging. Susan, Maureen en S. Esther gaan naar de
school waar Jane op gezeten heeft. Lewis en S. Joyce hadden een
score onder de 200 punten, maar voor hen hebben we gelukkig een
goede dagschool gevonden. Voor Joyce kreeg het leven ineens ook
nog een andere wending toen we op het spoor kwamen van een
tante van Joyce, waar ook een oudere zus van haar woont. Dit heeft er toe geleid dat zij
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daar is gaan wonen en tot nu toe gaat dat gelukkig goed. Wij financieren nog wel haar
schoolkosten, zodat zij niet een al te grote last wordt voor haar tante. We hebben met Joyce
afgesproken dat ze in de schoolvakanties altijd welkom is om te komen ‘logeren’, zodat ze
ook contact kan houden met de andere meiden. Joyce was blij met de onverwachte
ontwikkeling, vooral omdat ze nu bij haar zus kan wonen die in het laatste jaar van dezelfde
school zit.
David had zoals verwacht een dusdanig lage score dat secondary school eigenlijk geen optie
is, alhoewel hij daar aanvankelijk nogal teleurgesteld over was. Maar inmiddels is hij gestart
met een vakopleiding en is daar heel blij mee. Hij en Lewis wonen nog in Shade. Net als
Jackson die nu in het tweede jaar zit. En Francis. Hij is in 2019 overgestapt van boarding
school naar een dagschool in de buurt van Shade. En dat is echt een hele goede beslissing
geweest. Het is lang geleden dat we Francis zo relaxed gezien hebben.
Gelukkig was er voor de meeste nieuwe secondaries al een mooi bedrag gespaard en wat we
te kort kwamen wordt dan aangevuld uit het algemene educatiefonds. Voor de komende
jaren zal de financiering van de educatie een van de grootste en zeer belangrijke
uitdagingen blijven met in 2020 zestien studenten op secondary school en op het
vervolgonderwijs vier studenten. Bij onze zoektocht naar nieuwe sponsors zal de
mogelijkheid voor sponsoring van het educatiefonds dan
ook nadrukkelijk genoemd worden.
Early childhood teacher Mary geeft nog steeds bijles aan
alle primaries en de kinderen vinden dit fijn. Eind 2019 heeft
ook een leraar uit het middelbaar onderwijs aangeboden om
de secondaries bij te spijkeren waar dat nodig is.
Het afgelopen jaar zijn de computerlessen voortgezet, met een wat lagere frequentie. De
focus voor de computer lessons ligt nu op de middelbare scholieren die op een dagschool
zitten. Er worden door of via SCF ook jongeren gesponsored om naar school te kunnen
blijven gaan. Een aantal van hen volgen ook de computerlessen in Shade. Ook de
voetbaltrainingen zijn voortgezet en nog verder uitgebreid met kinderen en jongeren uit de
buurt. Waren er in 2018 nog gemiddeld zo’n 35 deelnemers, in 2019 werden dit er zo’n 65.
Er is inmiddels heel wat sportkleding en er zijn al heel wat voetbalschoenen die kant
opgegaan. We zijn blij dat we het afgelopen jaar zoveel
sportkleding hebben gekregen.
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De schilderlessen zijn ook voortgezet en met name jongeren uit de
omgeving nemen hieraan deel met de bedoeling om hier ook echt hun werk
van de te maken. Omdat het kippenproject door ziektes onder de kippen
niet echt van de grond kwam, is het kippenhok omgetoverd in een ART
studio. Vrijwel dagelijks komen jongeren naar Shade om daar zelfstandig
verder te werken aan hun creaties. Hier hebben ze meer ruimte dan in de
gang waar zij eerst zaten. Zo neemt het project een andere wending en
kreeg het gebouw een mooie bestemming.
Tegen het eind van het jaar hebben we de educatie wel een boost kunnen geven doordat we
de vrijwilligerskamer opgesplitst hebben in een kleine slaapkamer voor vrijwilligers en een
leslokaal. Wanneer er vrijwilligers zijn kunnen de twee brede deuren gewoon open waardoor
hun ruimte groter is, maar wanneer er lessen zijn kan hun ruimte gewoon afgesloten
worden. Hierdoor kan het ook gebruikt worden voor opslag van materialen, bij afwezigheid
van vrijwilligers. Parallel aan dit plan liep het verzoek van een lerares of wij een ruimte
beschikbaar konden stellen voor volwassenonderwijs. En ja dat wilden wij graag. Wij
mochten dan ook zelf mensen werven hiervoor. De lerares wordt betaald door de overheid,
wat het ook voor ons een win win situatie maakt. In januari zijn zij gestart. De bibliotheek is
ook naar boven verplaatst en op zaterdagmiddag zijn we gestart met (voor)lezen voor
kinderen die wel wat steun kunnen gebruiken hierin. We waren gestart met open bibliotheek
middagen, maar daar kwamen zoveel kinderen op af dat we dit iets anders moeten gaan
organiseren. Er is dus animo genoeg voor dit initiatief. We zijn heel blij met de nieuwe
ruimte en danken Ronny, Marleen, Ann, Nel, Dina, Daniel, Rueben, David, Lewis, ….. voor
hun inzet en de sponsors voor hun financiële bijdragen.
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Ook de computerlessen en bijlessen worden gegeven in de nieuwe ruimte en op termijn
wellicht ook naailessen. We hebben nu twee naaimachines en het plan was op huismoeder
Julian op te laten leiden door een lokale naaister, waarna zij vervolgens haar kennis weer
over kan dragen.

2.5 Ontvangen steun en donaties
Het afgelopen jaar ontvingen we weer veel steun vanuit een aantal kerken. In Tricht, werd
er bijvoorbeeld in de PKN kerk een boekenmarkt voor Shade gehouden die ons een prachtige
donatie van 411 euro opleverde. En zelf verkochten we daar ook nog eens voor 96 euro.
Daarnaast ontvingen we van hen weer een mooie jaarbijdrage. Verder ontvingen wij
prachtige donaties, waaronder een kerstcollecte van 375 euro en maandelijkse sponsoring
voor Daniel uit Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en een collecteopbrengst van de kerk
in Westzaan. Ook sponsorde een Belgische vriend tot twee keer toe de kosten van de
bijlesleraar.
Hier noemen wij alleen de hele grote donaties, hetgeen niets afdoet aan de ‘grootse’
donaties die wij van héél veel mensen ontvingen en die zo belangrijk voor ons zijn.
Ook zijn wij dankbaar voor de ondersteuning die via onze rekening aan Oasis en een aantal
families in Thika wordt geboden. De familie van een oud-vrijwilliger heeft in 2019 al voor het
derde jaar een fors bedrag gedoneerd voor de schoolkosten (boardingschool) van een meisje
uit Thika en de ondersteuning van een jong meisje, waardoor haar tante haar in huis kon
nemen en een veilig thuis kan bieden. Ook ontvingen wij een donatie als cadeau voor een
huwelijk, die wij in overleg besteed hebben aan twee periodes schoolgeld voor twee
jongeren uit het voetbalteam. Zo maken wij met elkaar niet het verschil voor deze wereld,
maar voor deze jongeren wel een wereld van verschil.
Ook dit jaar gingen de bestuursleden niet met lege handen naar Kenia, maar waren er
steeds weer donaties van mensen om te besteden aan ‘iets dat nodig was’, het
passoverfeestje, de verbouwing van de vrijwilligerskamer, nieuwe slippers in april, etc. Ook
werd een mooie donatie ontvangen voor de aanschaf van schildermaterialen voor de ART
studio. Wie wij hier zeker willen noemen is Drukidee in Tricht. Zij zorgden ervoor dat wij
zowel in Nederland als in Kenia nu kunnen beschikken over mooie spandoeken.
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Wij gebruiken dit mooie, herkenbare doek hier bijvoorbeeld op markten en in Kenia is het al
in gebruik genomen bij onze activiteiten tijdens HIV-aids dag op 1 december.

2.6 Shade Children Foundation Kenia
De start van 2019 was onrustig als het gaat om de personele bezetting. Een huismoeder
vertrok en werd vervangen door Mary, ter onderscheid van huismoeder Mary die wij al
hadden, werd dit grote Mary. Julian kwam terug van zwangerschapsverlof en
toen konden we gaan bouwen aan een nieuw team dat gelukkig aan het eind
van het jaar nog dezelfde samenstelling had. Baby Hadassa werd onderdeel
van Shade en de kinderen zijn gek op haar. Ze zette zelfs haar eerste stapjes
waar wij bij waren in november.
In april hebben we het contract van onze security guard John niet verlengd,
omdat wij onvoldoende vertrouwen hadden in
verbetering van zijn functioneren. We hebben toen
de coach van ons voetbalteam gevraagd om deze
baan in te vullen en dat is een hele goede beslissing geweest.
Hij heeft een hele goede invloed op de jongeren en met name
de jongens en neemt zijn taak serieus. Dat lijkt misschien niet
helemaal zo als je de foto links bekijkt, maar dat was in hun rol
als coach van de Shade teams op 1 december. Bestuurslid/coach
Ronny was erg blij met de Belgische outfit van coach Fred en
dat moest natuurlijk worden vastgelegd.
Omdat er eind 2018 een dreiging was van ongenuanceerd
doorvoeren van het nieuwe beleid betreffende de uitfasering van kindertehuizen, kun je de
sfeer van begin 2019 omschrijven als onzeker. Er lopen hierbij allerlei zaken door elkaar,
zoals bijvoorbeeld dat wij al 2 jaar aan het strijden zijn voor afgifte van het certificaat dat wij
geregistreerd zijn als Children Charitable Institution (CCI). De positieve besluitvorming
hierover heeft namelijk plaatsgevonden voordat de regering aankondigde dat er geen nieuwe
kindertehuizen meer werden geregistreerd, maar wij hebben het certificaat nooit gekregen.
Dit maakt ons extra kwetsbaar. Tot op de dag van vandaag hebben wij dit nog steeds niet
ontvangen.
Het trieste van de hele situatie is dat voor de kinderen waarvan wij dachten dat ze binnen
afzienbare tijd weer bij hun familie konden gaan wonen, dit nog steeds niet mogelijk is.
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Wanneer de kinderen eenmaal op secondary boardingschool zitten is dat gemakkelijker,
want dan zijn het alleen de vakanties en dan zijn zij ook ouder. Wanneer het niet goed gaat
kunnen zij zelf contact met ons opnemen en evt. terug naar Shade komen.
De jongste kinderen zijn zoveel kwetsbaarder. Ons beleid is er echter wel op gericht om de
band met de familieleden te herstellen en waar mogelijk de familieleden te betrekken bij het
kind. Dit is echter niet altijd makkelijk, want een dronken moeder stuur je niet met een kind
voor een oudergesprek naar school.
Talim is in mei wel weer bij zijn moeder en jongere broertje gaan
wonen. Wij betalen nog wel zijn schoolgeld en volgen de situatie op de
voet. Op de foto zie je hem met Liz, klaar voor vertrek.
We namen ook afscheid van bestuurslid Gorden Cross, die weer
terugkeerde naar de UK. Het Keniaanse bestuur van de NGO SCF
Kenya bestaat eind 2019 uit:
•

Naftali Kaguongo, voorzitter/oprichter

•

Eunice Kaguongo, penningmeester

•

John Mbugua Mbote, secretaris

•

Dina van Doesburg, lid

We zijn blij met de goede samenwerking tussen het Keniaanse bestuur en de manager
enerzijds en het Nederlands/Belgische bestuur anderzijds.
Het vieren van de verjaardagen doen we inmiddels voor alle
kinderen gelijk in november, dus ging de verjaardagshoed
weer van hoofd tot hoofd en was er voor iedereen een
cadeautje. De bezoekers Ilse en haar vader Wim trakteerden
op frisdrank. Een leuke middag!
Inmiddels wonen een aantal jongeren niet meer in Shade,
maar zij zijn nog steeds met ons verbonden. Wettelijk is de
maximum leeftijd dat een kind in een kindertehuis mag
wonen 18 jaar. Zij wonen bij familie of in een hostel. Jane en
Elizabeth zijn in 2019 gestart met een vervolgopleiding. Diana
heeft zich het afgelopen jaar georiënteerd op wat zij zou
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willen gaan doen en is inmiddels gestart met accounting. Ann heeft secondary school
afgerond met een mooie C plain. Zij kan een vervolgopleiding op diplomaniveau gaan doen.
Helaas heeft Elizabeth haar opleiding niet afgerond en zij is in december bevallen van een
dochtertje. Wij vinden het jammer dat ze haar certificaat niet behaald heeft, want dit zou
haar in de toekomst echt kunnen helpen. Maar op een zeker moment maken net als hier,
jonge mensen ook hun eigen keuzes en moeten we loslaten. Voor
begeleiding en advies kan zij altijd terugvallen op Liz.
Tijdens de passover party hebben we met behulp van de beamer
weer foto’s en filmpjes over de periode 2010-2020 bekeken. Alle
aanwezigen hebben hier met veel plezier
naar gekeken. Wij danken voormalig
bestuurslid Michella voor de sponsoring van
maar liefst 8 sets handdoeken met de
namen van de kinderen die naar de middelbare school gaan. Dit was
wederom een mooi en praktisch cadeau en werd gewaardeerd.
We hebben een mooi feest met elkaar gevierd en het kookteam had
weer gezorgd voor een heerlijke maaltijd voor de vele gasten.
Terugkijkend op 2019 is dit geen passief onzeker tussenjaar geworden, maar een jaar waarin
SCF op natuurlijke wijze gegroeid is in haar rol als community centre, waar altijd plaats zal
zijn voor kinderen die geen veilig thuis hebben om te wonen. Anderzijds zijn wij er meer en
meer op gericht om kinderen te helpen op het moment dat zij nog wel een thuis hebben,
maar waar de situatie moeilijk is. Met een interventie op die gebieden waar het kraakt,
proberen we de situatie te verbeteren in samenwerking met het kind zelf, de
ouders/voogden en of familieleden.

2.7 Toekomst
Zoals eerder aangegeven is een toekomst als kindertehuis op de langere termijn naar alle
waarschijnlijkheid geen optie, temeer omdat het ons nog steeds niet gelukt is om het
officiële certificaat van registratie als Children’s Charity Institution (CCI) te verkrijgen. Dit
terwijl onze aanvraag tot registratie in augustus 2017 al wel in de vergadering van het
beslissende orgaan is goedgekeurd. We gaan nog een laatste poging wagen met behulp van
een advocaat. Het Keniaanse (ook westerse) beleid is dat kindertehuizen gesloten zouden
moeten worden. Dit vanuit de gedachte dat kinderen zouden moeten opgroeien in een
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(liefdevolle) familie. Natuurlijke onderschrijven wij die gedachte en natuurlijk weten wij dat
er wereldwijd teveel kindertehuizen zijn die gewoon business zijn, met vooral het belang van
de eigenaar voor ogen. En ook wij onderschrijven dat armoede geen reden is om een kind in
een tehuis op te nemen. Dan moet je dit gezin helpen. En natuurlijk zijn wij ons bewust van
de hechtingsproblematiek wanneer kinderen opgroeien in een tehuis. Maar in veel gevallen
was die hechtingsproblematiek er ook al toen zij bij ons binnenkwamen...
Maar de kinderen terugsturen naar de situatie waar zij uitgekomen zijn, op zo’n korte termijn
als door de Districts Children’s Officer (DCO) geschetst werd eind 2018, was als een
nachtmerrie voor ons. Wij werken al jaren aan het herstel van de relatie met familie en
zullen dat ook blijven doen. In de loop der jaren hebben wij van alle kinderen familieleden
kunnen traceren. En zoals er nu voor small Joyce een kans voordeed om bij een tante te
gaan wonen en van daaruit naar een secondary dayschool te gaan, benutten wij die kans
ook meteen. Daarbij blijven wij Joyce natuurlijk financieel steunen voor de schoolkosten en
wij blijven haar de komende jaren nog volgen.
In de vakanties verblijven de kinderen/jongeren waar mogelijk, voor korte of langere tijd bij
familieleden. Maar zelfs voor die beperkte periodes gaat dit met ups en downs.
Maar waar het proces van sluiting in eerste instantie met de botte bijl leek te worden
doorgevoerd, werd dit later anders geschetst. In een eerste vergadering met de diverse
instanties op 7 maart werd de dreigende boodschap van de DCO teruggefloten. Het belang
van het kind staat in het proces voorop en het proces zal een veel langere periode beslaan
dan eerder werd geschetst. En men zoekt de samenwerking, ook met niet als CCI
geregistreerde NGO’s. Voor ons was dit een enorme opluchting. Vervolgens hebben wij
weinig meer gehoord van de DCO, behalve steeds wat speldenprikjes.
Als besturen in Kenia en Nederland/België hebben wij eind 2018 al wel besloten dat we in
ieder geval als Community Centre verder zullen gaan. Mogelijk in combinatie met een hostel
voor die jongeren die een veilige plek nodig hebben om te
wonen. Wij verwachten dat juist als kindertehuizen gesloten
worden, nog meer kinderen en jongeren in Thika en omgeving
ons als community centre nodig hebben. Waarbij wij hopen dat
onze sponsoren bereid zijn ons ook in deze beweging te blijven
steunen. Er zijn immers nu al zoveel schrijnende situaties…
Wij zullen ons in 2020, naast het leveren van goede zorg en
begeleiding aan de kinderen/jongeren die bij ons wonen, dan ook blijven richten op het
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doorontwikkelen van huidige activiteiten en het opzetten van nieuwe activiteiten. Activiteiten
die kinderen/jongeren de kansen geven die zij verdienen, die bijdragen aan hun veiligheid en
de soms zeer slechte situaties binnen de gezinnen verbeteren. Wij houden u op de hoogte
van het vervolg.
De toekomst van SCF in Kenia is natuurlijk nauw verbonden met
die van de Stichting in Nederland. Maar een ding weten wij wel
zeker, namelijk dat onze hulp, hoe het ook verder gaat, zeker
nodig blijft. Voor kinderen die niet verantwoordelijk zijn voor
hun situatie, die het kind van de rekening zijn of dreigen te
worden. Voor hen blijven wij ons ook in 2020 inzetten. Met hart
en ziel en koffers vol.
Het is daarom nog meer van belang dat wij werken aan een meer stabiele financiële situatie.
Dit blijft echter problematisch. Met de toename van het aantal kinderen en de gemiddelde
leeftijd stijgen immers de kosten, ook al zouden we geen nieuwe activiteiten ontplooien.
Voor 2020 is de prioriteit op dat gebied dan ook vrijwel gelijk aan die voor 2019:
- Door het grote aantal kinderen dat in 2020 naar de middelbare school ging is onze
financiële positie zoals verwacht verslechterd t.o.v. 2018. Een stabielere financiële situatie en
meer specifiek ook op het gebied van educatie is dus de komende jaren noodzaak. Onze
focus zal daarom liggen op het behoud en het werven van (meer) sponsors en het opzetten
van acties. Heeft u ideeën hoe wij dit kunnen realiseren? Laat het ons weten.
- Een prioriteit sinds jaren die hierop aansluit is het verkrijgen van een stabiele en
professionele personele bezetting. Hier hebben we in de loop van 2019 gelukkig goede
stappen in kunnen zetten. Het stap voor stap verhogen van de salarissen naar een gangbaar
niveau lijkt hierbij echter nog steeds voorwaarde. We hebben de salarissen eind 2019 wel
weer wat verhoogd, maar dit is nog steeds onvoldoende. Qua personele bezetting moeten
we ook op de toekomst voorbereid zijn. De aard van het werk gaat immers veranderen en
daarmee ook de eisen die aan de medewerkers worden gesteld. Er is dan een keuze tussen
waar mogelijk huidige medewerkers opleiden of nieuw personeel werven.
- Vrijwilligers, van alle leeftijden, zijn welkom in Shade. Niet voor de verzorging van de
kinderen, want daar hebben we een vast team voor, maar wel voor alles daar omheen. De
aandacht, de organisatie van activiteiten, het aanleren van vaardigheden, het spreken van
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de Engelse taal, etc. Alleen al door hun verblijf in Shade steunen zij ons financieel en dat is
zo nodig. En voor de vrijwilligers een ervaring om nooit te vergeten. Iets voor u/jou?
- Nu we zover zijn met computerlessen aan de kinderen zullen we kijken hoe we dit verder
vorm kunnen geven en uit kunnen bouwen. Hiertoe hebben wij ook contacten met
sponsoren buiten Europa. Dit is een van de activiteiten die doorontwikkeld moeten worden.
Er heeft al een wijziging plaatsgevonden, maar die kan nog verder uitgebreid worden.
- Het opzetten van nieuwe activiteiten voor kinderen in een achterstandssituatie in de buurt
van Shade. We zijn begonnen met (voor)lees middagen, maar dit kan nog verder
uitgebouwd worden.
- Het motiveren en begeleiden van de studenten op de middelbare school en
vervolgonderwijs, houdt onze specifieke aandacht.
- Wij willen de samenwerking met Oasis voortzetten en verder uitbouwen waar mogelijk en
wenselijk. Met name het aanbieden van vakopleidingen aan niet of laaggeschoolde jonge
mensen is daarbij een speerpunt. Dit kan in de sloppenwijken zijn, maar ook in de directe
omgeving van Shade.
Genoeg uitdagingen en genoeg te doen dus!
Wij danken iedereen, ook namens het bestuur in Kenia, voor de hulp en steun in het
afgelopen jaar. Het is geweldig om jaar in jaar uit zoveel (financiële) steun te ontvangen van
een mooie groep betrokken mensen.
En natuurlijk hopen we dat wij ook de komende periode weer op u/jullie kunnen rekenen.
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3. Financieel Jaarverslag
Het vijfde boekjaar van de Stichting Shade Children Foundation Nederland loopt van de
1 januari t/m 31 december 2019.

3.1 Staat van kosten en baten
Na afsluiting van het boekjaar komen we tot het volgende overzicht van inkomsten en
uitgaven:
STAAT VAN KOSTEN/BATEN ZESDE BOEKJAAR
VAN 1 JANUARI 2019 T/M 31 DECEMBER 2019
INKOMSTEN
Donaties maandelijks vast (Sponsor een kind)
Donaties algemeen doel
Donaties specifiek doel
Acties
Verkoop NL artikelen
Verkoop Keniaanse artikelen
Registratie en verblijfsgeld vrijwilligers
Ondersteuning derden via onze rekening
Rente Spaarrekening
TOTAAL BATEN
LASTEN
Bankkosten
Reservering educatiefonds
Kosten website/promotie/overige
Maandelijks budget SCF transfer incl. support derden
TOTAAL LASTEN

BEGROOT
13750

WERKELIJK

6000
4500
6500
1900
100
800
6500
0

13274
6692
3929
3976
2140
131,3
1228
7850
1,45

40050

39220

350
2500
200
37000

251,1
1021
112,5
39721

40050

41105

Het negatieve saldo van de baten en lasten is 1884,42 euro en dit bedrag is onttrokken aan
de reserves. Hiervan vindt u op de volgende pagina een specificatie.
Het verschil tussen de begrote en de werkelijke inkomsten en uitgaven laat zich deels
verklaren door:
- het hogere bedrag dat is gedoneerd voor support aan derden (o.a. Oasis), wat maakt dat
ook de uitgaven maandelijks budget incl. support derden hoger is dan begroot. Dit verklaart
het echter niet helemaal.
- de ontvangen donaties zijn per saldo gelijk aan de begroting, maar de inkomsten uit acties
zijn fors lager dan begroot en deze lagere inkomsten kunnen helaas niet (volledig)
weggestreept worden tegen hogere ontvangsten in andere rubrieken.
- De hogere uitgaven dan begroot worden deels veroorzaakt door de gemiddeld ongunstiger
koers in 2019 t.o.v. 2018. Daarnaast kunnen we vaststellen dat de kosten voor voedsel e.d.
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hoger waren in het eerste halfjaar. Dit kan worden verklaard door minder lokale donaties
door de oproep van de overheid om kindertehuizen niet meer te ondersteunen (passend in
het ontmoedigingsbeleid).
Per saldo was er afgelopen jaar dus sprake van lagere inkomsten dan begroot en hogere
uitgaven. Aan het einde van het jaar was er dan ook een behoorlijk tekort en was er 4150
euro ‘geleend’ van het educatiefonds. Ter vergelijking, eind 2018 stond het tijdelijk
‘geleende’ bedrag op bijna 2200 euro. Het structurele maandelijkse tekort baart ons ernstig
zorgen. Daarnaast was er door de lagere inkomsten dan begroot (o.a. acties) nog een tekort
van 2675 euro voor de te betalen onderwijskosten secondaries in 2020. Tot nu toe was het
streven altijd om de onderwijskosten voor het komende jaar in het jaar daaraan voorafgaand
in te zamelen. Dit jaar is dat voor het eerst niet gelukt.

3.2 Balans

Balans per 31 december 2019
Activa (bezittingen)

31-12-2019

Liquide middelen
Lopende rekening

59,88

Spaarrekening

11549,32
11609,20

Totaal activa

11609,20

Passiva (schulden)

Reserves
Bestemmingsreserve educatie
Bestemmingsreserve support derden

14761,74
551,93

Bestemmingsreserve rechtskundige hulp

55,81

Bestemmingsreserve noodopvang/family care

89,84

Bestemmingsreserve ART materials

15,00

Bestemmingsreserve huur
Bestemmingsreserve maandelijks budget SCF
Totaal passiva

225,00
-4150,00
11549,32
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Toelichting activa:
Het spaarsaldo bestaat o.a. uit een reservering voor educatie (14761,74 euro). Daarnaast
omvat het een reservering voor in 2020 uit te betalen sponsoring aan derden en een
reservering voor huur. Maandelijks wordt voor de huur 225 euro gereserveerd. Ook zijn er
nog een tweetal bedragen gereserveerd voor specifieke toekomstige kosten. Voor
advocaatkosten i.v.m. het traject rond de dreigende sluiting en voor crisisopvang en family
care 79,59 euro. Nieuw is het potje voor schildermaterialen.
Toelichting passiva:
De negatieve bestemmingsreserve maandelijks budget SCF is gebruikt
voor de dagelijkse kosten van SCF. Aan het eind van het jaar was helaas sprake van een
behoorlijk tekort opgebouwd, nl. 4150 euro.

3.3 Indicatie bestedingen in Kenia
Om u een idee te geven waar het maandelijks budget in Kenia aan besteed wordt, vindt u
hieronder een indicatief overzicht (100 ksh is ongeveer 1,14 euro).
Maandelijks budget SCF Kenia
Voedsel
Hygiëne
Schoolkosten
Water, elektriciteit,
brandstofkosten
Overige kosten (accountant,
Internet, certificering, etc.)
Salarissen
Huur
Bankkosten
TOTAAL

2017
ksh
55400
5200
62800

euro

2018
ksh
53000
7300
81600

euro

2019
ksh
55700
5540
74500

7900

8900

9700

67100

73000

72200

55000
18000
1100

69300
25000
1100

73000
25000
1100

272500 2597 319200

3042 316740

euro

2780

Om het overzicht vergelijkbaar te houden wordt steeds dezelfde, gemiddelde koers
gehanteerd. Echter, de wisselkoers heeft een behoorlijke impact op het Nederlandse
financiële plaatje. Waar de koers bij transfer van het budget voor juli nog €1 = 113,35 ksh
was, daalde deze in de loop van het jaar naar €1 = 108,53 ksh in december.
Dit scheelt zomaar 300 euro op het grote bedrag dat voor januari werd overgemaakt
(maandelijks budget inclusief schoolkosten secondaries 1st term en huur eerste halfjaar).
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3.4 Begroting 2020
Op basis van de resultaten in 2019 en de verwachte kosten en toezeggingen voor 2020 is
een begroting opgesteld voor het jaar 2020.
BEGROTING 2020

INKOMSTEN
Donaties maandelijks vast (Sponsor een kind)
Donaties algemeen doel
Donaties specifiek doel
Acties
Verkoop NL artikelen
Verkoop Keniaanse artikelen
Registratie en verblijfsgeld vrijwilligers
Ondersteuning derden via onze rekening
Rente Spaarrekening
TOTAAL
BATEN

BEGROOT
13650

6500
4000
8000
1750
100
500
6000
0
40500

LASTEN
Bankkosten
Reservering educatiefonds
Kosten website/promotie/overige
Maandelijks budget SCF transfer + ondersteuning derden

300
1000
200
39000

TOTAAL

40500

LASTEN

Wij hopen natuurlijk dat de overzichten en verslagen duidelijk zijn. Wanneer u hier echter
vragen over heeft, beantwoorden wij die graag. Mail ons gerust, of benader ons persoonlijk.
Ook uw overige reacties horen wij graag, evenals ideeën voor het werven van sponsoren of
mogelijkheden tot het voeren van acties. Ook komen wij graag vertellen over wat wij doen in
Kenia en hoe en waarom.
Voor nu, dank voor uw aandacht, dank voor uw tijd!

4. Ondertekening
Ondertekening Bestuur Stichting Shade Children Foundation Nederland
Geldermalsen, mei 2020
Voorzitter

Christiaan Kooijman

Penningmeester

Dina van Doesburg

Secretaris

Birgitte van Eck
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