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
2020. 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
2021. Wat is er nodig en waar liggen onze prioriteiten voor het komende jaar.
Het jaar 2020 is voor wat betreft de Stichting een jaar geworden met naast de bekende
financiële uitdagingen, de beperkingen die de Corona maatregelen met zich meebrachten op
het gebied van fondsenwerving. In Kenia zijn de gevolgen van Corona qua besmettingen etc.
tot nu toe gelukkig beperkt gebleven, maar de impact van de maatregelen was des te groter.
Denk hierbij aan de werkgelegenheid voor dagloners en aan het effect op de studie van de
kinderen/jongeren, nadat de scholen in maart tot eind 2020 min of meer gesloten werden.
Daarnaast kregen we in februari te maken met een grote bedreiging qua huisvesting. Het
huis dat wij al sinds 2010 huren was, voor ons ongemerkt, in andere handen overgegaan en
dit veroorzaakte grote onzekerheid. Naast de dreiging van het gedwongen uitplaatsen van
kinderen vanwege de voorgenomen
sluiting van kindertehuizen, die al
langere tijd boven ons hoofd hing,
kwam daar nu nog een factor bij: i.v.m.
de coronamaatregelen moesten alle
kinderen in maart weg uit Shade, terug
naar hun nog aanwezige familie. De
overheid wilde geen
verantwoordelijkheid dragen voor deze
kinderen.
Dit alles bij elkaar had een enorme impact op de kinderen, de staf en de besturen in
Nederland/België en Kenia. Dit maakte ook dat andere zaken als informatievoorziening aan
sponsors, etc. op een wat lager pitje kwam te staan. De ontwikkeling van het kindertehuis
naar een Community Centre, waarin er nog steeds plaats zal zijn voor kinderen die (nog)
geen veilige plek hebben om te wonen, is voortgezet, al stagneerden als gevolg van de
maatregelen een aantal geplande activiteiten als volwassenenonderwijs en naailessen
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natuurlijk ook. Het voetbalteam is alleen maar gegroeid en is een goed middel gebleken om
mensen/jongeren te informeren (bijv. over Corona) en probleemsituaties te detecteren.
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 ook stabiel bleef en ons wederom enorm
geholpen heeft is de steun die de bestuursleden steeds ervaren hebben, zowel in
Nederland/België als in 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, naast de negatieve ontwikkelingen door de
Coronamaatregelen, ook 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 NL die dit allemaal mogelijk maakt.
Shade zou niet kunnen bestaan zonder U!

Andre Kooijman,
voorzitter
Dina van Doesburg-van ’t Hoog,
penningmeester en oprichter

nnin
Penning
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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.

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.
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1.3 Samenstelling van het bestuur in 2020
•

Christiaan Kooijman, voorzitter tot 1-10-2020

•

André Kooijman, voorzitter vanaf 1-10-2020

•

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. Per 1 oktober 2020 is het
bestuurslidmaatschap en voorzitterschap definitief overgegaan naar André Kooijman en is
Christiaan teruggetreden als bestuurslid. Wij zijn hem zeer dankbaar voor wat hij allemaal
voor Shade heeft gedaan als bestuurslid en meer specifiek voor de wijn en bonbonacties.
En wij zijn heel blij dat hij als ambassadeur betrokken is gebleven bij Shade en zich nog
steeds inzet voor de stichting. De bestuursleden weten zich gesteund door familieleden, oudvrijwilligers/stagiaires, (maandelijkse) sponsors en zoveel mensen die zich betrokken voelen
bij Shade, op welke manier dan ook. Daar zijn wij u allemaal heel dankbaar voor.

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 2020 zijn er door de bestuursleden
geen kosten gedeclareerd. Wanneer bestuursleden naar Kenia gaan, is dat op eigen kosten
en zij betaalden net als vrijwilligers voor hun verblijf.
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2. Jaarverslag 2020
Dit verslag beslaat de periode van 1 januari t/m 31 december 2020.

2.1 Acties
Het jaar 2020 was een stressvol jaar voor Shade. De onzekerheid over de toekomst van het
kinderproject en daarmee samenhangend het welzijn van de kinderen/jongeren duurde
voort, en daarnaast ook altijd weer de financiële druk. Hier kwamen de beperkingen en extra
uitgaven door Corona nog bovenop. Hieronder vindt u een overzicht van de acties die in
2020 zijn voortgezet en de nieuwe initiatieven die zijn gestart.

Actie
Wijnactie (educatiefonds)
Bonbon actie incl. donaties
Actie Corona hulp
Actie ART, donaties +verkoop
schilderijen
Kaartverkoop
Actie verkoop sieraden
Verkoop eieren/hooi
Vogelvoeritems
Statiegeldacties
Vlaggenactie (zorg) Drukidee
Actie vakantiegeld Stay at home
support
Actie educatiefonds-Tikkie
AH Perla koffiepunten
Actie schoolkosten primaries
(uniforme, etc)
Actie Heart for Ann (medische
kosten)
Markt IJhallen
Markt Gorinchem
Kofferbakmarkt/Voorjaarsmarkt
Culemborg
Actie noodkreet Tikkie
Sponsorkliks
Goededoelshop.nl
Totaal acties per kwartaal
Verkopen NL artikelen
Verkopen Keniaanse artikelen
Totaal per kwartaal incl.
verkopen

Totaal
Q4 per actie
313,17
648,01

Q1

Q2

Q3

658,09

-171,40

-151,85

42,98
347,14

594,74
400,00

40,00
81,00
8,00
13,00

-25,00
289,00

7,63
95,00

205,00

31,30

147,00

136,00

3,85

1353,40
525,00

1436,35

1135,55

286,50

200,00

249,45

120,00

887,17
747,14
22,63
670,00
8,00
327,30
0,00
3929,15
525,00

290,00

486,50
410,00
26,00

96,60

96,60

26,00

1315,00

1315,00
0,00
290,30

290,30

425,00

75,00
53,54

2029,36

3438,08

3049,13

2490,42

136,50
0,00

547,00
0,00

467,50
2,00

622,50
0,00

2165,86

3985,08

3518,63

64,65

0,00
500,00
53,54
64,65
11006,99
1773,50
2,00

3112,92 12782,49
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We hebben bewust de jaarlijkse acties die geen inkomsten genereerden door de
Coronamaatregelen op nul laten staan, zodat de impact ook zichtbaar wordt. De markten en
de verkoop via Facebook werden helaas onmogelijk door de beperkingen. De Wijnactie werd
bemoeilijkt doordat de grenzen met België dicht waren
en de mogelijkheid tot contacten/aflevering zeer
beperkt. Gelukkig bleef onze vaste afnemer,
Makelaardij Van Wensen in Klundert, huizen verkopen
en werd daardoor de afname van flessen wijn als
attentie bij de overdracht, voortgezet. Wellicht ook iets
voor uw bedrijf?

Gorinchem febr., de enige en laatste
markt waar wij in 2020 gestaan hebben.

Toch lukte het om een Kerstbonbon actie op te zetten en deze op het
nippertje voor de lockdown succesvol af te ronden. Super dat kerken en
bedrijven en veel particulieren hier gebruik van maakten. Een deel van
de opbrengsten van deze actie lopen over in 2021.
Naarmate het jaar vorderde werden we ook
creatiever en keken we meer naar wat wel kon.
Contactloze verkoop van spullen aan huis en betalen
met een Tikkie bijv. Hierdoor beperkten we de achteruitgang in
verkoopopbrengst t.o.v. 2019 tot 500 euro. De verkoop van kaarten
kreeg daarentegen door Corona een boost (opbrengst 2019 197 euro en
2020 670 euro).
Dank aan al die mensen die bij ons artikelen brachten of juist
kochten. En soms beide! De continue aanvoer van goed
verkoopbare spullen compenseerde ook het feit dat de Voor- en
Najaars kinderkleding-en speelgoedbeurzen in Velddriel niet
doorgingen. In de normale situatie krijgen wij halfjaarlijks heel
veel spullen en kleding gedoneerd na afloop van de beurs.
Nadat de opbrengst van acties in 2018 7500 euro was en in 2019 6200 euro is het
totaalbedrag in 2020 verdubbeld naar ruim 12000 euro, ondanks het ontbreken van de
markten en lager opbrengsten van bijv. Sponsorkliks.
Dit werd met name in positieve zin veroorzaakt door de statiegeldactie
die een jaar lang voor Shade is gehouden bij Albert Heijn Van Doorn in
Geldermalsen en die in 2020 bijna 4000 euro opleverde.
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Een actie met een minder goede aanleiding was de actie die gehouden is voor de
hartoperatie van Ann. Gelukkig is dit ook financieel rond gekomen en we zijn dankbaar dat
Ann weer gezond door het leven gaat.

2.2 Vrijwilligers
Over vrijwilligers kunnen we helaas kort zijn. Door Corona was reizen voor zowel de
bestuursleden als evt. vrijwilligers geen optie. Bovendien was het risico om in Kenia Corona
op te lopen en overgeleverd te zijn aan de medische zorg en regels
daar, te groot. We hopen dat we vanaf tweede helft 2021, na
vaccinatie, weer kunnen gaan en dat ook vrijwilligers zich weer zullen
melden. Want wat dit jaar ook duidelijk heeft gemaakt is dat niet
alleen de spullen die we meebrengen worden gemist, maar ook de
afwisseling en de positieve energie en aandacht die bezoekers
meebrengen. De koffers stonden op meerdere locaties al gepakt,
maar bleven dat ook tot het eind van het jaar.
En helaas maakten de Coronamaatregelen in Kenia ook dat de lokale
vrijwilligers niet meer naar Shade konden komen. Dus geen schilderlessen en geen yoga op
zaterdag. Alleen het voetbalteam heeft op korte periodes na, steeds met inachtneming van
de 1,5 meter en andere beperkingen en in beperkte groepen doorgetraind, mede dankzij de
assistent-coaches (vrijwilligers uit het team).
Buitenlandse vrijwilligers zijn, hopelijk binnenkort,
weer 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 vrijwilligers.
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2.3 Vrienden van Shade
In 2020 is het aantal maandelijkse sponsoren, door ons gewaardeerd als Vrienden van
Shade, per saldo gelijk gebleven (50). We mochten twee nieuwe sponsoren verwelkomen en
van één sponsor is de sponsoring zonder opgave van reden stopgezet.
In december hebben wij helaas afscheid moeten nemen van mevrouw Hogendoorn, sponsor
van het eerste uur en moeder van penningmeester/oprichter Dina. Zij heeft Shade sinds de
oprichting altijd als maandelijkse sponsor maar ook op allerlei andere manieren gesteund. Ze
zei altijd: ‘Als er iets nodig is, dan moet je het maar zeggen…..’.
Daarnaast waren er een paar wijzigingen in maandbedragen of de verdeling daarvan.
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 meer dan 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

2014

21

T.g.v.
maandelijks
budget
304

T.g.v.
educatiefonds
specifiek kind
70

T.g.v.
algemeen
educatiefonds
0

Totaal
per
maand
374

2015

29

426

145

0

571

2016

43

636

295

10

941

2017

50

737

297

67

1101

2018

51

716

368

60

1144

2019

50

731

338

95

1164

2020

50

718

300

133

1150

De hoogte van de gesponsorde bedragen varieert van 5 tot 115 euro per maand
(ongewijzigd). Wanneer iemand een specifiek kind sponsort dan is de eerste 15 euro per
maand normaal gesproken voor alle kinderen (voor dagelijkse kosten als huur, voedsel,
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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/jongeren 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 als bestuursleden in Kenia zijn geweest
en de andere keer beperken we het tot een algemeen filmpje op Facebook. En ze worden
natuurlijk ouder en dat kan ook van invloed zijn op de aard en de frequentie van
communicatie. Soms wordt er ook wel gebeld met sponsors via Whatsapp en een aantal van
de oudere jongeren zit zelf al op facebook.
Ook voor wat betreft het contact met de sponsorkinderen was 2020
een lastig jaar. Doordat de meeste kinderen/jongeren gedwongen,
i.v.m. Corona, door de overheid uitgeplaatst werden vanaf eind
maart, was het al een uitdaging om zelf in contact met hen te blijven
(reisbeperkingen, avondklok, etc.) en was onze eerste prioriteit om de
families waar zij verbleven te voorzien van de basisbehoeften en hun
welzijn te monitoren.
Goed om te weten is dat het sinds 1 januari 2014 niet meer nodig om
een notariële akte te laten opmaken als je maximaal belastingvoordeel wilt halen uit je
periodieke gift (NL). Dit kan nu met een onderhandse en kosteloze overeenkomst tussen de
schenker en de organisatie, in dit geval Stichting SCF. Voor onze Belgische sponsoren is het
goed om te weten dat wij u graag voorzien van een attest waarin wij het totaalbedrag van
uw donaties in het afgelopen jaar bevestigen. Laat het ons weten als u hier meer over wilt
weten. Tien sponsoren maken gebruik van deze mogelijkheid.

2.4 Educatie
Educatie heeft een hoge prioriteit voor SCF en als bestuur steken wij
dan ook veel tijd en energie in het inzamelen van geld voor het
educatiefonds. Begin 2020 gingen maar liefst acht kinderen naar
secondary school: Susan, Peris, S. Joyce, S. Esther, Irene, David, Lewis
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en Maureen. Onze manager Elizabeth (Liz) heeft veel energie gestoken in het vinden van
goede scholen voor allemaal en dat is gelukt. Peris en
Irene zijn naar dezelfde boardingschool gegaan en zo ook
Susan, Maureen en S. Esther. Lewis is naar een goede
secondary dayschool gegaan en woont nog in Shade. Dit
geldt ook voor David, die een vakopleiding is gaan volgen.
S.Joyce is bij haar tante gaan wonen, waar ook haar
oudere zus woont en gaat daar naar een dagschool. Wij
betalen haar studie en monitoren haar welzijn.
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 van Shade,
afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden. Dit was het geval voor David, Lewis
en S. Joyce. Irene en Peris gaan naar dezelfde school als Precious. Op deze school is onze
manager Liz voorzitter van de oudervertegenwoordiging.
Secondary boardingschool 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, toiletartikelen, etc. De drie jaar daarna is dat iets
minder.
Het schooljaar dat in Kenia in januari begint kreeg echter door Corona al snel een andere
wending, die niemand had voorzien. In maart, toen het aantal besmettingen in Kenia op
begon te lopen zijn de scholen radicaal gesloten en dat is het hele jaar 2020 zo gebleven.
Alleen de examenjaren zijn in oktober weer van start gegaan.
In Shade hebben we meteen de bijlesleraar die we al in dienst hadden, ingezet om de
kinderen te helpen, tot dit ook niet meer mocht. Ook in Kenia was er sprake van online
lessen en thuisstudie, maar dit is daar uiteraard maar voor een beperkt aantal
kinderen/jongeren haalbaar. Liz heeft heel wat studiemateriaal geprint en gekopieerd en er
is flink geïnvesteerd in internetbundels. Deze ondersteuning binnen Shade was echter van
korte duur, want al vrij snel kregen we bericht van de DCO (zeg maar het hoofd van de
lokale afdeling van de kinderbescherming) dat alle kinderen/jongeren Shade moesten
verlaten en bij familie ondergebracht moesten worden. Het kwam erop neer dat de overheid
geen verantwoordelijkheid voor hen wilde nemen. Wij hebben ons hier hevig tegen verzet en
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andere opties onderzocht, maar helaas, we kwamen er niet onderuit. Ons verzet was
gebaseerd op het feit dat de kinderen/jongeren bij verblijf bij hun familie gedurende
schoolvakanties al regelmatig eerder terugkomen, niet veilig zijn. Als deze plek een goede
veilige stabiele plek zou zijn, zouden deze kinderen immers ook niet in Shade wonen.
Bovendien was er de angst dat de DCO deze situatie zou gebruiken om de kinderen niet
meer terug te laten keren in Shade. Daarnaast waren wij er van overtuigd dat de kinderen in
Shade beter beschermd zouden zijn tegen Corona dan in de slums van Thika of Nairobi. Ook
al hebben we ons natuurlijk wel veel zorgen gemaakt over wat als….. Maar gelukkig is tot nu
toe niemand binnen Shade (kinderen, staf, bestuur) voor zover wij weten, besmet geraakt.
Dit was een zeer heftige tijd voor alle betrokkenen. Uiteindelijk zijn de meeste kinderen
ondergebracht op een vijftal na. Tekenend voor de situatie is wel dat na een aantal maanden
de helft van de kinderen/jongeren al weer terug was in Shade. In de tijd dat de kinderen
elders verbleven heeft Liz steeds contact met hen gehouden, hen waar mogelijk bezocht en
hebben de families waar nodig ondersteuning (voedsel) gekregen.
De computerlessen hebben in deze periode natuurlijk ook stil
gelegen en het onderwijs aan volwassenen stopte ook abrupt,
nadat dit net opgestart was.
Wat mooi was is dat we vooral via het voetbalteam in de
beginfase veel aan voorlichting hebben kunnen doen, over
afstand houden, handen wassen, het dragen van mondkapjes,
gezond eten, etc. We hebben ook flyers verspreid in Kiganjo en
via Oasis in Kiandutu slums.

2.5 Ontvangen steun en donaties
Het afgelopen jaar ontvingen we weer veel (financiële) steun vanuit een aantal kerken. Uit
o.a. Tricht, Westzaan en Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Mede dankzij die steun
konden wij heel veel mensen ondersteunen, ook buiten de kring van Shade. Voor hen
konden wij het verschil maken in de harde Coronatijd. De
PKN in Beesd legde contact met ons en zij gaan ons voor
een langere periode steunen (educatiefonds). We zijn zo
dankbaar dat de kerken ons juist nu ook steunden, terwijl
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voor hen de mogelijkheid om actie te voeren ook zo beperkt was. Wij voelden hun steun en
dat is belangrijk.
Wij ontvingen maar liefst 500 euro t.g.v. een 60ste verjaardag, wat waren we daar blij mee.
En een blije bompa maakte ook een mooi bedrag over op onze rekening. Ook kregen wij 500
euro t.g.v. een huwelijksjubileum van de ouders van een van onze
sponsoren. En altijd kwamen deze bedragen weer ‘uit de lucht
vallen’ juist als er een urgente situatie was of zoveel enthousiasme
voor een plan, waar dan weer geen geld voor was. Een echt
urgente situatie was er afgelopen jaar rondom Ann, die een
hartoperatie moest ondergaan. Wat waren wij ongerust over haar
en bang dat zij op dat moment besmet zou raken met Corona. Dat
had ze waarschijnlijk niet overleefd. Maar het lukte dankzij zoveel
lieve mensen, oud vrijwilligers, haar sponsor sinds jaren en haar
vriendenkring en zelfs een eerder uitgestroomd Shade family lid
om voldoende geld in te zamelen om alle onderzoeken, de operatie
en bijkomende kosten te kunnen betalen. Wij waren er stil van.

Belangrijk om hier te noemen is ook de actie van
Drukidee in Tricht die aandacht vroeg voor de zorg
d.m.v. een vlaggenactie en tegelijkertijd door de
verkoop hiervan Shade en daarmee coronasupport in
Kenia ondersteunde met een bedrag van maar liefst
525 euro. Geweldig!
Ook zijn wij dankbaar voor de ondersteuning die via onze rekening maandelijks aan Oasis en
een aantal families in Thika wordt geboden. De familie van een oud-vrijwilliger heeft in 2020
al voor het vierde jaar een fors bedrag gedoneerd voor de schoolkosten (boardingschool)
van een meisje uit Thika en de ondersteuning van een jong meisje uit de slums.
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. Zo
maken wij met elkaar niet het verschil voor deze wereld, maar voor deze jongeren wel een
wereld van verschil.
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2.6 Shade Children Foundation Kenia
Tja, waar zullen we beginnen? Wat een jaar was 2020. Dat geldt wereldwijd, maar ook voor
de stip op deze aardbol die Shade in gebruik heeft. De start van 2020 was druk maar
gemoedelijk. Scholen zoeken voor alle acht startende secondaries,
maar dat lukte door de energie die manager Liz erin stak. Iedereen
was druk met het kopen van (nieuwe) uniformen en schoolartikelen,
zodat onze studenten weer goed van start konden gaan. Niet wetende
dat het schooljaar als zodanig maar tot ergens in maart zou duren.
Niet wetende dat Shade in april nog maar bewoond zou worden door 5
kinderen/jongeren, met grote onzekerheid hoe het verder zou gaan.
Deze onzekerheid over zowel de impact van de pandemie in Kenia als
over de kinderen verspreid over een groot gebied, soms onbereikbaar
voor ons door de reisbeperkingen, bezorgde ons veel stress.
Voor Shade kwam daar ook nog eens een heftige onzekere factor bij. In februari kregen we
bezoek van een persoon die zich als de nieuwe eigenaar van Shade compound voorstelde.
Hij had papieren bij zich waaruit bleek dat hij de nieuwe eigenaar was. Dit leek allemaal te
kloppen, maar het was ook een vreemd verhaal. We kregen een nieuw huurcontract
aangeboden, hetgeen wij ook geaccepteerd hebben, maar uit de tekst en het profiel van de
nieuwe eigenaar kwam naar voren dat de verwachting was dat wij na 1 juli op straat zouden
staan. En dat in Coronatijd en in een periode waarin wij al snel de helft van de kinderen
weer terug in Shade hadden, omdat de situatie bij hun familieleden niet veilig/houdbaar was.
We hebben vervolgens de verschillende opties doorlopen. Kunnen we elders een
vergelijkbaar gebouw met buitenruimte huren? Nee. Is zo’n gebouw in de buurt te koop?
Nee. Is grond kopen en nieuw bouwen een optie? Nee. Dit zou duurder zijn dan het huidige
gebouw kopen en zou heel veel energie van ons vragen om een kwalitatief goed gebouw
neer te zetten. Zeker in Coronatijd. Restte ons niets anders dan te proberen om Shade
compound te kopen. Aangezien Shade niet de financiële middelen heeft om onroerend goed
te kopen of een lening hiervoor af te sluiten, heeft een aantal bestuursleden besloten om
Shade te kopen. Dit was de start van een uitermate stressvol en langdurig, mede door
Corona vertraagd en bemoeilijkt traject, met een verkoper die (nog) niet de eigenaar bleek
te zijn en een advocaat die ons halverwege het traject liet zitten en er met een groot deel
van de koopsom tussenuit kneep. Pffff…… In december is het eindelijk gelukt om het huis op

Jaarverslag 2020 Stichting Shade Children Foundation Nederland

2020-16
onze naam te krijgen, maar de afhandeling van de aanklacht tegen de advocaat en van een
correcte administratieve afhandeling en registratie van
de onderhandse hypotheekakte loopt (ver in 2021) nog
steeds. U kunt zich voorstellen dat wij wel een zucht van
verlichting slaakten toen het gevaar van uitzetting, waar
gedurende het traject herhaaldelijk mee gedreigd was,
geweken was. Een ook voor de kinderen, die het
verkoopbord ook gezien hadden, gaf dit natuurlijk rust.
Helaas waren Nederlandse en Belgische bestuursleden
door Corona het gehele jaar 2020 ook niet in de gelegenheid om naar Kenia te gaan. Dit had
ook grote impact op de staf en kinderen. Geen klussen gedaan, geen housewarming en
passoverparty, geen leuke activiteiten, geen koffers met kleding, cadeautjes en voetballen,
maar vooral ook, geen of slechts beperkt contact. Iedereen heeft daar heel veel last van
gehad.
Zoals al eerder vermeld, is het aantal besmettingen en doden in Kenia steeds zeer beperkt
gebleven. Onverklaarbaar, maar gelukkig. Dit wil niet zeggen dat de impact van de strikte
beperkende maatregelen ook in Kenia niet enorm is geweest.
Om te beginnen is het schoolsysteem volledig ontwricht. Normaal loopt het schooljaar in
Kenia van januari t/m december. In 2020 zijn er geen examens afgenomen. De scholen
waren immers gesloten en in veel regio’s is internet maar beperkt beschikbaar en of hebben
kinderen thuis niet de benodigde smartphones. Bovendien viel in veel families de bron van
inkomsten weg door de maatregelen (met name bij dagloners) en werd overleven de eerste
prioriteit. Was het hier in Europa al moeilijk om de motivatie te behouden, in Kenia was dit
nog veel erger. Gevolgen zijn heel veel dropouts en helaas ook volgens de officiële cijfers
meer dan 3000 tienerzwangerschappen. En zeker 90
procent van deze meisjes is niet terug naar school gegaan.
Ook in Shade is de impact groot geweest. Doordat jongeren
heel lang buiten onze invloed in een omgeving verbleven
waar heel andere prioriteiten en regels gelden, lukte het
ons niet altijd meer om hen terug naar school te krijgen.
Maar ook voor de jongeren/kinderen die in Shade verbleven
was het heel zwaar. Ze mochten het terrein niet af en er
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was nauwelijks vertier. De staf heeft gedaan wat zij kon en het is in ieder geval gelukt om
Corona buiten de deur te houden. Maar er is veel schade aangericht. Net als hier is de
impact op de jongeren enorm geweest.
Wel hebben we heel veel voor families en jongeren in de
omgeving kunnen betekenen. Zo hebben we maandenlang
families kunnen voorzien van een wekelijks (bedrag voor een)
basispakket aan voedsel. We hebben direct mondkapjes ingekocht
(lokaal gemaakt) en verspreid onder het voetbalteam en via
Oasis. De teamleden zijn met enige regelmaat voorzien van fruit
en/of vitaminetabletten. Flyers met instructies over handenwassen
en afstand houden/geen handen schudden zijn verspreid in de
Kiandutu slums en in de buurt van Shade.
Er is ook hulp geboden aan de families waar onze
kinderen/jongeren verbleven. Soms door een
schoonmaakactie door huismoeders en oudere
kinderen, soms door het beschikbaar stellen van een
matras, kleding en/of voedsel.
Het voetbalteam heeft op korte tussenpozen na, steeds
met inachtneming van de beperkingen doorgetraind.
Dat viel niet altijd mee en vroeg om veel discipline,
maar was zo belangrijk voor de mentale (en fysieke) gezondheid.
Respect voor de stafleden die iedereen bezig hebben moeten houden en vervolgens zich tot
op de dag van vandaag inzetten om de schade te beperken en waar mogelijk te repareren.
De vraag is of dit volledig zal lukken (dropouts), maar we blijven ons hiervoor inzetten.
Gelukkig is de personele bezetting gelijk gebleven en ook de personeelsleden hebben we
waar mogelijk ondersteund. Al is het maar met af en toe een extra financiële toelage, want
de (voedsel)prijzen stegen naar een hoog niveau en voor iedereen was het erg moeilijk om
de eindjes aan elkaar te knopen.
Wat wij al vreesden gebeurde ook en in december verspreidde de DCO een bericht via
Whatsapp dat voor alle kinderen die uitgeplaatst waren, scholen in de buurt van deze
familieleden gezocht moesten worden, zodat ze daar zouden blijven (en het kindertehuis zou
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moeten sluiten). Hierbij volledig voorbijgaand aan het feit dat kinderen die examen moeten
doen niet eens van school kunnen wisselen en dit voor de kinderen die op boardingschool
zitten ook niet van toepassing is.
Na deze mededeling hebben wij niets meer van haar gehoord. Het bijzondere aan de situatie
is dat we in de loop van 2020, in coronatijd, drie nieuwe meisjes in Shade opgenomen
hebben (aangebracht door de politie en vervolgens met
toestemming van de DCO). Vervolgens hebben we ook het zusje
van S. Peter nog opgenomen n.a.v. een noodkreet van een
medebewoner van de slums. Ook dit blijft een onzekere situatie,
waarbij wij echter steeds het belang van
de kinderen voorop stellen en waar
nodig naar creatieve oplossingen zullen
zoeken.
Eind december verzamelde iedereen zich weer in Shade house en
hebben de kinderen/jongeren en de staf genoten van een heerlijk
uitgebreid kerst/oudjaarsdiner waarbij ook een familie uit de
omgeving was uitgenodigd. Samen delen met mensen die het (heel
veel) slechter hebben dan jij….
De waterhuishouding op het terrein van Shade en daar omheen is
het afgelopen jaar alleen maar verslechterd door enerzijds de
klimaatverandering en daarmee gepaard gaande heftige regens en
anderzijds de toename van gebouwen in de buurt met de nodige
verhoging van terreinen om ons heen. Er is inmiddels riolering
aangelegd in de ‘straat’, maar de aansluiting daarop heeft nogal wat
voeten in aarde. Dit mede door de onervarenheid hiermee en anderzijds
de enorme bedragen die voor aansluiting gevraagd worden door
bedrijven. Hierin ligt voor ons nog een forse uitdaging.
De samenstelling van het Keniaanse bestuur van de NGO SCF Kenya
bestaat eind 2020 ongewijzigd uit:
•

Naftali Kaguongo, voorzitter/oprichter

•

Eunice Kaguongo, penningmeester
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•

John Mbugua Mbote, secretaris

•

Dina van Doesburg, lid

Afgesproken is dat onze Belgische bestuursleden Ronny en
Marleen ook toe zullen treden tot het bestuur van de Keniaanse
NGO. We zijn blij met de goede samenwerking tussen het
Keniaanse bestuur en de manager enerzijds en het
Nederlands/Belgische bestuur anderzijds.
Inmiddels woont 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. Helaas bewijst de praktijk dat
uitstroom op die leeftijd veel te vroeg is. Met name de meiden zijn dan nog heel kwetsbaar
en zwangerschappen maken een einde aan hun studie of leveren in ieder geval vertraging
op. Onderbrengen bij familieleden en daar tot een samenleven komen verloopt moeizaam.
De jongeren zoeken naar uitwegen om te komen tot betere en of vrijere
levensomstandigheden en vaak gaat dit via vriendjes. Alternatief zou zijn om een vorm van
begeleid wonen te realiseren, maar dat is financieel niet echt haalbaar en is ook een flinke
uitdaging.
Jane heeft gelukkig enige tijd na de geboorte van haar
prachtige dochter Jasmin haar studie weer opgepakt en is nog
nauw verbonden met Shade. John is na de afronding van
secondary school niet gestart met een vervolgopleiding, maar
is gaan werken en leidt nu een zelfstandig leven, nadat wij
hem wat op weg geholpen hebben. Het blijft jammer dat de
kans op een vervolgopleiding niet met beide handen
aangegrepen wordt, maar ook hier speelt de impact van
Corona natuurlijk een rol. Diana is het afgelopen jaar gestart met haar vervolgopleiding
accounting. En ook Ann is na het herstel van haar hartoperatie van start gegaan
(journalistiek). Wij worden soms gevraagd naar het wel en wee van de jongeren, maar ook
wij zijn beperkt in het geven van informatie, met name via social media. Deze jongeren
hebben immers ook hun privacy en Facebook is ook in Kenia wijdverspreid. Bent u benieuwd
naar het welzijn van een specifiek kind/jongere? Stuur ons gerust een persoonlijk bericht.
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Terugkijkend op 2020 kunnen we dit alleen maar een heftig jaar noemen. Met heel veel
uitdagingen, frustratie en stress, maar ook de gelukkige constatering dat we als Shade family
geen besmettingen hebben gehad, ook niet binnen het voetbal
team. Dankzij onze sponsors en dankzij de inzet van de staf en
jongeren hebben we veel kunnen betekenen voor mensen in
nood buiten Shade, zoals hier de familie van Susan en Peris, en
hebben we hen en onze eigen kinderen/jongeren door de
aankoop van Shade in ieder geval een ‘Safe place to grow’
kunnen bieden.

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. Dit korte tijd voor de bekendmaking dat de Keniaanse
overheid geen nieuwe kindertehuizen meer zou registreren als CCI. We hadden in 2020 nog
een laatste poging willen wagen het certificaat alsnog te verkrijgen m.b.v. de advocaat die
ons hielp bij de aankoop van het huis, maar helaas, zij bleek onze grootste vijand in dit
proces. Dit maakte dat er ook in combinatie met Corona, andere prioriteiten waren, maar als
de tijd daar is zullen we zeker nog een poging wagen. Opvallend is wel dat wij nog open zijn
terwijl we om ons heen veel huizen hebben zien sluiten en wij dus ook nog kinderen
toegewezen krijgen. Inmiddels hoor je ook meer tegengeluiden tegen de beweging van
zondermeer sluiten van kindertehuizen. En terecht. Natuurlijk zijn en waren er wereldwijd
teveel kinderprojecten die bepaald niet het belang van de kinderen voorop hadden staan,
maar het zondermeer sluiten van huizen en het dumpen van kinderen op plekken waar ze
niet gewenst en/of veilig zijn, kan toch niet de bedoeling zijn. Wij hebben altijd gewerkt aan
het herstel van de relatie met familie en zullen dat ook blijven doen. En 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. Wij zijn benieuwd hoe
deze ontwikkeling verder gaat.
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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. Dit staat nog steeds. Waar mogelijk
ook in combinatie met een hostel voor die jongeren die een veilige plek nodig hebben om te
wonen. Dat doen we nu ook al voor een aantal oudere jongeren die op secondary dayschool
zitten. 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 de plannen die wij hadden voor 2020, waar mogelijk
weer oppakken in 2021. Dit betekent naast het leveren van goede zorg en begeleiding aan
de kinderen/jongeren die bij ons wonen, ons weer richten op het doorontwikkelen van
huidige activiteiten en het opzetten van nieuwe outreach 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. Activiteiten die meer op
preventie gericht zijn. Er wordt hierbij ook gedacht aan het starten van daycare activiteiten
exclusief voor moeders die dit niet kunnen betalen maar door de zorg voor deze kleintjes
niet kunnen werken. Hiermee zou je drie vliegen in een klap slaan. De moeders kunnen
gemakkelijker aan het werk en zo inkomen genereren, de kleintjes krijgen in ieder geval
twee gezonde maaltijden per dag, wat erg belangrijk is voor de (hersen)ontwikkeling en we
kunnen er ‘verplichte’ bijeenkomsten aan koppelen voor de moeders over hygiëne,
familyplanning, opvoeding, gezonde voeding, etc. De behoefte aan en vereisten om te
kunnen starten worden momenteel onderzocht. We zullen ook werken aan herstel van de
schade die de Coronamaatregelen hebben aangericht, bijv. op het gebied van scholing, maar
ook door drugs en alcoholgebruik. 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 2021
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
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leeftijd stijgen immers de kosten, ook al zouden we geen nieuwe activiteiten ontplooien.
Voor 2021 zijn de prioriteiten op dat gebied dan ook vrijwel gelijk aan die voor 2020:
- Door het grote aantal kinderen dat in 2020 naar de middelbare school ging is onze
financiële positie er zoals verwacht niet veel beter op geworden. Ook de kosten stijgen nog
steeds. 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. Om de mensen die betrokken zijn
bij Shade beter op de hoogte te houden, zijn we in december gestart met de uitgave van
een Nieuwsbrief. Deze willen we twee à drie keer per jaar uitbrengen. Heeft u ideeën hoe wij
uitbreiding van het aantal (maandelijkse) sponsoren kunnen realiseren? Laat het ons weten.
- Een prioriteit sinds jaren die hierop aansluit is het verkrijgen en behouden van een stabiele
en professionele personele bezetting. Hier hebben we in de loop van 2019 en 2020 gelukkig
goede stappen in kunnen zetten. Er waren in 2020 geen personeelswisselingen, behoudens
vervanging van het zwangerschapsverlof van de bijlesleraar en vervanging van de standinn
van onze security guard. De enorme prijsstijgingen op alle gebieden maakt dat het jaarlijks
verhogen van de salarissen noodzaak blijft. Dit ook omdat we nu wel op het minimum niveau
zitten, maar ook niet veel meer dan dat. 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. In 2020 heeft onze manager
gesprekken over (vervolg)opleiding gevoerd met de staf. Wij zouden bijv. graag zien dat
Fred, teamcoach van het voetbalteam en security guard, een opleiding social work zou doen.
Liz zou graag iets doen op het vlak van counseling en dat sluit goed aan bij de
ontwikkelingen binnen Shade. Maar ook hiervoor geldt dat opleidingen vrij kostbaar zijn en
we ook vervanging moeten regelen, aangezien de medewerkers 6 dagen per week werken.
- Vrijwilligers, van alle leeftijden, zijn welkom in Shade en heel
belangrijk voor Shade. We hopen dat dit in 2021 weer op gang
gaat komen. 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 de Engelse taal, etc. En, ook niet
onbelangrijk, alleen al door hun verblijf in Shade steunen zij ons
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financieel en dat is zo nodig. Voor de vrijwilligers is een verblijf in Shade een ervaring om
nooit te vergeten.
- Nu we zover zijn met computerlessen aan de kinderen zullen we kijken hoe we dit verder
vorm kunnen geven en uit kunnen bouwen. Dit is een van de activiteiten die doorontwikkeld
moeten worden maar in 2020 stilgelegen hebben. De nieuwe kinderen krijgen natuurlijk ook
weer computerles.
- Het opzetten van nieuwe activiteiten voor kinderen in een achterstandssituatie in de buurt
van Shade. We waren begonnen met (voor)lees middagen in 2020, maar dit moet weer
opgepakt worden zodra dit weer kan en dit kan vervolgens verder uitgebouwd worden.
- Het motiveren en begeleiden van de studenten op de middelbare school en
vervolgonderwijs, houdt onze specifieke aandacht. Dit is een forse uitdaging gebleken.
- 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.
- Wanneer de omstandigheden (Corona) zich stabiliseren zullen we zowel in Kenia als in
Nederland ons beleidsplan actualiseren en herijken om duidelijkheid te scheppen over de lijn
die we willen volgen richting de toekomst. Voor onszelf en voor de mensen en organisaties
die ons steunen. We hoeven in ieder geval niet bang te zijn voor een tekort aan uitdagingen!
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 zevende boekjaar van de Stichting Shade Children Foundation Nederland loopt van de
1 januari t/m 31 december 2020.

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 EN BATEN VAN HET ZEVENDE BOEKJAAR
VAN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2020
INKOMSTEN
Donaties maandelijks vast (Vrienden van Shade)
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
UITGAVEN
Bankkosten
Reservering educatiefonds
Kosten website/promotie/overige
Maandelijks budget SCF incl. support derden
TOTAAL
LASTEN

BEGROOT
WERKELIJK
13801,25
13650,00

6500,00
4000,00
8000,00
1750,00
100,00
500,00
6000,00
0,00

3677,51
2599,48
11101,99
1773,50
2,00
0,00
6745,02
0,96

40500,00

39701,71

300,00
1000,00
200,00
39000,00

228,57
2142,89
154,15
39683,08

40500,00

42208,69

Het negatieve saldo van de baten en lasten is 2506,98 euro (t.o.v. 1884,42 euro in 2019) 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.
- Het totaal van ontvangen donaties is 4000 euro lager dan de begroting, maar de inkomsten
uit acties zijn weer 3000 euro hoger dan begroot.
- Er waren geen inkomsten uit verblijfsgelden (ook bestuursleden betalen een vergoeding
voor hun verblijf in Shade en ook zij konden in 2020 niet naar Kenia).
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- Bijkomend effect van donaties voor een specifiek doel kan ook zijn dat de lasten hierdoor
verhoogd worden. Denk hierbij aan donaties voor het educatiefonds die weer gereserveerd
worden onder lasten en bijv. de actie Heart for Ann, die bestemd was voor betaling van de
(medische) kosten i.v.m. haar hartoperatie.
- De hogere uitgaven dan begroot worden deels nog afgezwakt door de gemiddeld gunstige
koers in 2020 t.o.v. 2019. Dit scheelt echt enorm, maar deze voor ons gunstige koers
veroorzaakt binnen Kenia dan ook weer grote kostenstijgingen ook i.c.m. de
Coronamaatregelen.
- Doordat bezoeken aan Shade door kerken, scholen en groepen door Corona niet tot de
mogelijkheden behoorden, waren er ook minder lokale donaties.
- Doordat de scholen het grootste deel van het jaar dicht waren en er dus geen schoolgeld
betaald hoefde te worden heeft dit de kosten gedrukt en lijkt de financiële positie positiever
dan in werkelijkheid. Dit zie je ook terug in de hogere reservering voor het educatiefonds
(per saldo, toevoegingen minus onttrekkingen). Anderzijds zijn er voor internetbundels en
kopieerwerk wel de nodige extra kosten gemaakt.
- 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 8500
euro ‘geleend’ van het educatiefonds. Ter vergelijking, eind 2019 stond het tijdelijk
‘geleende’ bedrag op bijna 4150 euro en eind 2018 op 2200 euro. Het oplopen van dit
bedrag baart ons zorgen.
Anderzijds was het wel zo dat eind december 2020 al het grootste deel van het schoolgeld
voor het eerste semester 2021 (2400 euro) en ook het budget voor januari en deels februari
al overgemaakt waren, terwijl dit het voorgaande jaar pas in januari overgemaakt is en dus
onderdeel is van de lasten 2020. Dit i.v.m. de gunstige koers waar wij zoveel mogelijk
gebruik van gemaakt hebben. Als je dit meeneemt in de cijfers, valt het tekort wel weer wat
mee.
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3.2 Balans

Balans per 31 december 2020
Activa (bezittingen)

31-12-2020

Liquide middelen
Lopende rekening

109,00

Spaarrekening

11136,11
11245,11

Totaal activa

11245,11

Passiva (schulden)

Reserves
Bestemmingsreserve educatie
Bestemmingsreserve support derden
Bestemmingsreserve rechtskundige hulp
Bestemmingsreserve emergency cases/family care
Bestemmingsreserve medical cost
Bestemmingsreserve ART materials
Bestemmingsreserve onderhoud
Bestemmingsreserve maandelijks budget SCF
Totaal passiva

17420,43
862,28
55,81
39,64
572,35
37,63
647,96
-8500,00
11136,10

Toelichting activa:
Het spaarsaldo bestaat o.a. uit een reservering voor educatie (17420,43 euro). Daarnaast
omvat het een reservering voor in 2021 uit te betalen sponsoring aan derden en een
reservering voor onderhoud. In 2020 hebben wij evenals de jaren daarvoor voor de huur 225
euro per maand gereserveerd. De huur werd halfjaarlijks vooruit betaald. Omdat Shade nu
ons eigendom is en er aan de verstrekkers van de lening geen rente of huur betaald hoeft te
worden, hebben we de reservering voor huur omgezet in een reservering voor onderhoud
(onderhoud voor zover dat ook in een huursituatie voor rekening komt van de huurder).
Ook zijn er nog een tweetal bedragen gereserveerd voor medische kosten en is er nog een
restantbedrag beschikbaar voor advocaatkosten (i.v.m. het traject rond de dreigende
sluiting). Het zal u in dit Coronajaar niet vreemd voorkomen dat het potje emergency
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cases/familycare bijna leeg is. Hopelijk kunnen we het potje ART materials in 2021 weer
besteden aan materialen nodig voor de schilderlessen.
Toelichting passiva:
De negatieve bestemmingsreserve maandelijks budget SCF is gebruikt
voor de dagelijkse kosten van SCF. Aan het eind van het jaar was het tekort helaas
opgelopen tot 8500 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

2018
ksh
53000
7300
81600

euro

2019
ksh
55700
5540
74500

euro

2020
ksh
55100
5460
43150

8900

9700

9370

73000

72200

97300

69300
25000
1100

73000
25000
1100

81500
25000
1100

319200 3042 316740

2780 317980

euro

2790

Om het overzicht vergelijkbaar te houden wordt steeds dezelfde, gemiddelde koers
gehanteerd. De hogere overige kosten worden o.a. veroorzaakt door de voedselhulp
verleend aan de families waar de kinderen verbleven en aan gezinnen/ouderen in de
omgeving van Shade en in de sloppenwijken.
De wisselkoers heeft een behoorlijke impact op het Nederlandse financiële plaatje en deze
koers was eind 2020 zeer gunstig. Waar de koers bij transfer van het budget voor januari
nog €1 = 108,15 ksh was, steeg deze in de loop van het jaar naar €1 = 132,36 ksh in
december. Dit heeft er toe geleid dat wij ons patroon van ‘einde van de maand’
budgettransfers naar Kenia, gewijzigd hebben in het overmaken van een groter bedrag op
het moment van een gunstige koers. Meestal was dit bedrag 500.000 ksh. In januari zou er
voor dit bedrag 4623 euro afgeschreven zijn en in december was dit 3777 euro. Een verschil
van 845 euro! We hebben hier dus zoveel mogelijk gebruik van gemaakt.
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3.4 Begroting 2021
Op basis van de resultaten in 2020 en de verwachte kosten en toezeggingen voor 2021 is
een begroting opgesteld voor het jaar 2021.
BEGROTING 2020

INKOMSTEN
Donaties maandelijks vast (Vrienden van Shade)
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
UITGAVEN
Bankkosten
Reservering educatiefonds
Kosten website/promotie/overige
Maandelijks budget SCF incl. support derden
TOTAAL
LASTEN

BEGROOT
13650,00

6500,00
4000,00
8000,00
1750,00
100,00
500,00
6000,00
0,00
40500,00

300,00
1000,00
200,00
39000,00
40500,00

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, juni 2021
Voorzitter

André Kooijman

Penningmeester

Dina van Doesburg
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Birgitte van Eck
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