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
2016. Ook geven wij u een beeld van onze inkomsten en uitgaven. 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 2017. Wat is er nodig? Wanneer u meer wilt weten over de (verwachte)
ontwikkelingen in Shade in 2016 en 2017, zullen wij uiteraard uw vragen beantwoorden of u
voorzien van meer informatie.
Het jaar 2016 is een jaar geworden van veel veranderingen, veranderingen die wij vooraf
niet voorzien hadden. Een aantal van deze veranderingen hebben veel goeds gebracht,
andere kostten ons veel energie. Soms is verandering echter nodig om een organisatie naar
een hoger level te tillen. Ondanks de
moeilijkheden die wij moesten
overwinnen, zijn wij blij met wat we
zien: kinderen die zich ontwikkelen
tot prachtige jongvolwassenen,
kinderen die plezier hebben met
elkaar en het voor elkaar opnemen.
En ook al is onze financiële positie
nog steeds een uitdaging, toch is
deze stabieler geworden door de
groei van het aantal maandelijkse
sponsoren. Shade zou niet kunnen
bestaan zonder U!

Dina van Doesburg-van’t Hoog
Voorzitter St. Shade Children Foundation NL
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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 en stagiaires de mogelijkheid geboden om tegen betaling
van een verblijfsvergoeding het kindertehuis van Shade Children Foundation te ondersteunen
en er te verblijven.

1.3 Samenstelling van het bestuur in 2016
•
•
•
•
•
•
•

Dina van Doesburg, voorzitter/oprichter
Evelien Vink, secretaris (sinds 1 maart 2016)
Karin Staal, secretaris (tot 1 maart 2016)
Bas van Doesburg, penningmeester
Christiaan Kooijman, lid sinds 1 maart 2016
Michella van Ballegooijen, lid
Renate de Winter, lid

Onze secretaris Karin Staal heeft haar lidmaatschap van het bestuur per 1 maart beëindigd.
Wij danken haar voor haar inzet en betrokkenheid bij Shade. Gelukkig was Evelien Vink
bereid om haar rol van secretaris over te nemen en is Christiaan Kooijman ons bestuur met
enthousiasme komen versterken als bestuurslid. De bestuursleden weten zich gesteund door
ambassadeurs als fam. Kooijman, Marleen Eelkema, fam. Blaauw, fam. Van Dijk, Eelke van
Ballegooijen, Linda Desmet, Marijke van Santen, Sytske van der Sluijs, Laura den Toom en
Birgitte van Eck (zonder iemand te kort te willen doen).

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 2016 zijn er door de bestuursleden
geen kosten gedeclareerd.
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2. Jaarverslag 2016
Dit verslag beslaat de periode van 1 januari t/m 31 december 2016.

2.1 Acties
Het is iedere maand nog steeds een uitdaging om het budget bij elkaar te krijgen voor
voedsel, huur, elektriciteit, schoolkosten, salarissen, etc. en daarnaast ook nog voldoende
geld in te zamelen voor de kosten van de middelbare school (2017 acht leerlingen). Door het
jaar heen zijn er diverse acties in gang gezet en uitgevoerd door de bestuursleden en de
ambassadeurs.
Hieronder vindt u een overzicht van de uitgevoerde acties in het boekjaar 2016.
Totaal
Actie

Q1

Q2

Q3

Q4
5,00

5,00

215,50

182,50

176,80

399,20

974,00

30,00

30,00

Boterkoek/cake actie
Eierkoek actie Klundert
Borstplaatactie Sytske
Valentijnsactie

5,00

Paasactie

5,00

225,00

Verkoop fotokaarten

38,00

225,00
35,00

177,00

Actie Kerstdiner
Verkoop eieren*

49,60

Verkoop peren
Verkoop
vogelvoeritems
Markt Geldermalsen &
IJ-hallen Amsterdam
Markten/activiteiten
Winkelcentrum
Colmschate Deventer
Kerstmarkt Basisschool
De Klaroen Maarsen
Markt Koningsdag
Fijnaart

51,00

4,00
76,50

47,00

297,00

88,00

88,00

17,40

118,00

53,50

53,50

171,00

175,00

216,30

292,80

75,00

75,00
650,00

82,30

Actie bibliotheek

84,00

428,00

Actie schoolboeken
Actie schoenen/muskietennetten/uniformen

428,00

444,20

444,20
176,50

Sponsorkliks.nl
Goededoelshop.nl

137,50

314,00

68,33

68,33

97,86

Totaal acties per Q

650,00
82,30

84,00

Actie vakantiegeld

per actie

931,70 1126,76

97,86
565,30 1883,23

4506,99

*in Q1 niet geregistreerd
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat de opbrengst van de verkoop van artikelen als
kaarten soms ook is ondergebracht in de totaalopbrengst van andere activiteiten zoals bijv.
de Koningsdagmarkt in Fijnaart.
Grote verrassingen waren het afgelopen jaar de Kerstmarkt op Basisschool De Klaroen in
Maarssen (via stagiaire Laura) en de eierkoekactie, die ontstaan is uit een spontane
ingeving, maar een blijvertje bleek met een prachtig resultaat. Daarnaast hebben de reacties
en gulle donaties n.a.v. de vakantiegeldactie en de acties voor schoolbenodigdheden ons
enorm geholpen.
Ook goed om te zien dat de ‘gratis sponsoren’ mogelijkheid bij aankopen bij Webshops, ook
vruchten af begint te werpen. We hebben mooie bedragen ontvangen van Sponsorkliks.nl en
Goededoelshop.nl. De (kleine) moeite waard!
Niet zichtbaar in het actieoverzicht maar de moeite waard om te vermelden zijn de mensen
die ons steeds voorzien hebben van verkoopbare spullen of deze juist kochten. Van
rubberlaarzen tot ledikantjes en van puzzels tot waterglijbanen, alles werd verkocht. En soms
worden boeken na het lezen zelfs weer teruggebracht om nogmaals te verkopen. Bijzonder
ook om te vermelden: verkochte artikelen worden zelfs via Kenia naar hun bestemming in
Schotland getransporteerd. Wij zijn ook blij met de vele spullen die wij ontvingen na afloop
van de markt bij Voetbalvereniging Haaften en de Voor- en Najaarskinderkledingbeurs die
gehouden werd in Kerkdriel. Alles wat niet geschikt is om mee te nemen gaat waar mogelijk
de verkoop in. En als dat geen optie is dan worden de goederen weer bij
andere goede doelen gebracht (Kusmod-Roemenië in Tricht en Standby
64, Geldermalsen t.b.v. minima en vluchtelingen). Zo ontstaat er ook een
mooie samenwerking tussen goede doelen in Nederland. Er gaat niets
verloren. De verkoop van artikelen heeft ons geholpen om de
maandelijkse tekorten te beperken.
Heel belangrijk dit jaar was de ontwikkeling en vormgeving van een
nieuw logo en bijbehorende promotiematerialen. Hierin heeft bestuurslid
Christiaan, samen met zijn familie, een groot aandeel gehad. En dankzij
een waanzinnige actie van Drukwerkdeals.nl hadden we voor 15 euro
tafelbanners, visitekaartjes en flyers. Wij waren heel blij met het
aansprekende resultaat en hebben hier veel positieve reacties op gehad.
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2.2 Vrijwilligers
In 2016 verbleven vijf Nederlandse vrijwilligers voor een maand of langer in Shade House.
Twee van hen gaven invulling aan een mbo-stage
tijdens hun verblijf en hebben hun opdrachten met
goed gevolg afgerond.
Ook mochten wij twaalf bezoekers uit Nederland en
België verwelkomen, die door het jaar heen in Shade
verbleven. Soms voor vier dagen en soms voor twee
weken. Het was super om vrijwilliger Karen (2015) met
haar ouders voor drie weken te verwelkomen.
Ook kwamen er in de laatste maanden van 2016 via een internationale organisatie drie
vrijwilligers gedurende de dag naar Shade House. Zo breidde de wereld voor de bewoners
van Shade House weer een stukje verder uit naar Canada, Mexico en United States.
De vrijwilligers en bezoekers dragen alleen al doordat zij verblijfsgeld betalen, bij aan het
voortbestaan van Shade. Maar het belangrijkste zijn de aandacht en liefde die zij de kinderen
en de medewerkers geven en de motiverende werking die daar vanuit gaat. Daarnaast
brengen zij vaak kleding, speelgoed, boeken, etc. mee voor de kinderen van Shade en de
samenwerkende projecten. Ook brengen wij regelmatig een koffer met ingezamelde kleding
en goederen bij hen thuis, die zij dan voor ons meenemen naar Kenia.
De vrijwilligers dragen door hun dagbesteding ook bij aan projecten in de omgeving. Het
afgelopen jaar waren dit Umoja Wetu Children’s project, een schooltje in de slums en Oasis,
project voor straatkinderen in Kiandutu slums. Er worden ook regelmatig voedselpakketten
naar ouderen en hulpbehoevende families in de slums
gebracht. Daarnaast hebben Lieke en Laura en hun families er
voor gezorgd dat een drietal gezinnen permanente financiële
ondersteuning krijgen, waardoor hun situatie verbetert en er
voor gezorgd wordt dat ook een kind uit de slums naar de
middelbare school en een kind met een fysieke beperking naar
een aangepaste school kan gaan. Ook worden de projecten
waarmee wij samenwerken vaak na thuiskomst nog
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regelmatig ondersteund met geld en/of goederen. Wij zijn ontzettend blij dat de ouders van
Dimke, van Manege De Hartenhoeve in Deil, Oasis voor een jaar gingen sponsoren. Door de
kinderen ook maaltijden aan te bieden is de kans op een succesvolle rehabilitatie en begeleid
terug naar school gaan, aanzienlijk vergroot.
Umoja is met enige regelmaat voorzien van kleding, schoenen en materialen, waar de
medewerkers en kinderen erg blij mee waren.
Door de samenwerking met andere projecten proberen wij indirect invulling te geven aan
een verbreding van de hulpverlening en ondersteuning (outreach) in de verwachting dat dit
tot een win-win situatie leidt voor de stagiair/vrijwilliger, Shade, de projecten waarmee wij
samenwerken en natuurlijk vooral de (mensen) kinderen in Kenia die een steuntje in de rug
wel kunnen gebruiken.

2.3 Maandelijkse sponsoren
In 2016 is het aantal maandelijkse sponsoren gestegen van 29 naar 43. Top! Vanaf 2015
hebben wij onze focus gelegd op het vergroten van het aantal sponsoren, omdat dit zorgt
voor meer financiële stabiliteit. Wij zijn daarom heel blij met de positieve ontwikkeling die is
ingezet en wij hopen dat deze zich voort zal zetten in 2017.
Jaar
2014
2015
2016

Aantal T.g.v. maandelijks T.g.v. educatiefonds T.g.v. algemeen Totaal per
sponsoren
budget
specifiek kind
educatiefonds
maand
21
29
43

303,50
425,50
635,50

70,00
145,00
295,00

0,00
0,00
10,00

373,50
570,50
940,50

De gesponsorde bedragen variëren van 5 tot 100 euro per maand (2015: 5-35 euro). Pas als
er voor een specifiek kind meer dan 15 euro per maand (voor dagelijkse kosten voor alle
kinderen) wordt bijgedragen gaat het meerdere naar het studiefonds van dat betreffende
kind. Per jaarultimo werd er in totaal 295 euro per maand gespaard voor de studie van de
kinderen. Van 3 studenten werd de (vervolg)studie in 2016 gefinancierd door Stichting
Bee4Life en van 1 student door een bedrijf/particulier. Wij zijn hier heel blij mee, temeer
daar de kosten voor middelbaar onderwijs de komende jaren flink op zullen lopen.
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
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ontvangen! Wij willen het contact echter niet forceren, ze moeten immers al zoveel, dus de
ene keer ontvangt u wel een brief of filmpje en de andere keer beperken we het tot een
algemeen filmpje op Facebook. Degenen die hun sponsoren kennen vinden het ook leuk om
met hen bellen; lang leve bellen via Whatsapp. Het is heel bijzonder om te zien dat
sponsoren ‘hun pleegkind’ ook bezoeken in Kenia. Dit geeft de kinderen een enorme boost in
zelfvertrouwen, zij voelen zich ‘de moeite waard’. Al is het natuurlijk ook best eng als iemand
die je alleen van een foto kent, speciaal voor jou komt.
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.

2.4 Educatie
In 2016 had educatie wederom een hoge prioriteit voor SCF, aangezien er begin 2017r weer
drie kinderen naar secondary school zouden gaan: Joyce, Peter en Francis. Secondary school
kost per kind het eerste jaar tussen de 850 en 1200 euro, afhankelijk van de school. De drie
jaar erna is dat iets minder. Voor Joyce was de sponsoring vooraf al rond en daar waren we
heel blij mee. Voor Peter was er al een behoorlijk bedrag gespaard, omdat hij in Shade de
eerste was die een volledige sponsor had. Maar voor Francis die later in Shade kwam wonen
en de anderen die al op de middelbare school zitten, was er nog een flink bedrag nodig. Wij
waren daarom enorm blij met het besluit van de PKN-kerk Fijnaart-HeijningenStanddaarbuiten om de helft van de opbrengst van hun jaarlijkse markt op Koningsdag
(4000 euro!) aan ons Educatiefonds te besteden. Dit was echt een enorme opluchting voor
ons. Voor de komende jaren zal de financiering van educatie een van de grootste en zeer
belangrijke uitdagingen blijven, want ook eind 2017 zullen weer twee kinderen (Dorcas en
Linet) primary schoolverlaten. Bij onze zoektocht naar nieuwe sponsors zal de mogelijkheid
voor sponsoring van het educatiefonds dan ook nadrukkelijk genoemd worden. De helft voor
het algemeen budget en de helft voor het educatiefonds is daarom een uitstekende optie.
De kinderen die op primary school zitten krijgen dagelijks bijles. Helaas is dat nodig,
aangezien het onderwijs op school van zeer matige kwaliteit is. Daarbij komt dat een aantal
van onze kinderen in het verleden niet of niet regelmatig naar school ging en daardoor soms
de basis mist. Als je kijkt naar de lange dagen die zij maken (5 uur opstaan, kwart over 6
naar school lopen, om half 5 thuis, dan uniform wassen, bijles, eten en dan nog huiswerk
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maken), verbaas je je dat de kinderen van klas 5 maar bleven vragen om ook bijles te
krijgen…. Uiteindelijk is geregeld dat zij één avond per week aan de beurt waren. Dan
hadden de anderen een avond vrij. Petje af.
De resultaten van de oudere studenten laten in een aantal gevallen wel te wensen over. Het
is dan lastig om te achterhalen waar dat in zit. Er wordt veel met hen gepraat en waar
mogelijk/nodig wordt er ook contact met school gelegd. Om u een indruk te geven van de
problematiek waar je als bestuur in Kenia en in Nederland dan tegenaan loopt delen wij een
dilemma met u: Het is soms lastig om te dealen met aan de ene kant het gegeven dat ieder
kind het basisrecht heeft op (goed) onderwijs, maar dat je dan aan de andere kant ook van
hen verwacht dat zij hun uiterste best doen, anders kan er beter iemand anders hun plek
innemen…? Maar dat je dat bij je eigen kinderen niet toepast(te)? Zou je je eigen kind ook
van school halen als ze niet hun uiterste best deden? Lastig. Temeer daar een diploma van
secondary school zo belangrijk is in Kenia en de puberteit nu eenmaal niet de gemakkelijkste
en meest stabiele periode is in het leven van onze jongeren, ook niet in Kenia. Gelukkig
hoeven we hier in dit verslag geen oplossing te bieden, maar
wellicht goed om te weten dat er veel aandacht is voor de
resultaten, maar er ook gezonde discussies over de aanpak, hoe
we hen kunnen motiveren en ondersteunen en wat we wel en niet
accepteren, plaatsvinden. Niet altijd gemakkelijk, altijd boeiend.
In 2017 zullen we ook een start maken met computerlessen. Onze
bijlesleraar geeft deze lessen op vrijwillige basis en we kunnen
vanaf december dankzij vrijwilliger Laura ook een beamer inzetten
bij de lessen en voor andere doeleinden. De computerlessen zullen
op termijn ook aangeboden worden aan onze medewerkers.

2.5 Ontvangen steun en donaties
Gelukkig waren er in 2016 ook weer veel mensen die SCF steunen.
Zowel in de vorm van belangstelling, meeleven, het bieden van hulp bij (het opzetten van)
acties, het aanbieden van goederen en kleding, etc., als financiële ondersteuning. Deze
financiële ondersteuning is uiteraard onmisbaar en wordt enorm gewaardeerd. Shade kan
immers niet bestaan en doen wat we doen als daar geen financieel support voor is.
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De bestuursleden Bas en Dina van Doesburg verbleven een of meerdere
keren in Shade House in 2016 en altijd waren er weer mensen die een
uitstapje of een kippendag sponsorden of een bijdrage leverden voor
iets dat hard nodig was. In april hebben de kinderen heerlijk kip
gegeten, nadat we ze met zijn allen geslacht en verder verwerkt
hadden. Belangrijk ook voor de kinderen om deze vaardigheid te leren.
Dit gebeurde op een goede respectvolle manier en bijna alles van de
kippen/haan werd gebruikt.
In december genoten de kinderen en
medewerkers van een stoere rit op
motorbikes naar winkelcentrum Ananas Mall waar een ijsje
werd gegeten! Dit werd gesponsord door Senna, Rick en
Lieke en hun familie. Weer een nieuwe ervaring!

Belangrijk in dat kader is ook de vermelding dat in augustus de
kinderen, medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers op
uitnodiging van David Kaguongo, broer van onze voorzitter
Naftali, een geweldig driedaags uitstapje gemaakt hebben.
Ze hebben de route rond Mount Kenia gevolgd met
natuurlijk een stop op de evenaar en ze verbleven in Meru.
David heeft de (hoge!) vervoerskosten voor zijn rekening
genomen en hotels, restaurants en het museum
gemobiliseerd om het gezelschap te voorzien van heerlijke
maaltijden, etc. Iedereen heeft genoten!
Onze fotowenskaarten worden inmiddels ook bij een huisartsenpraktijk gebruikt en door de
PKN-kerk in Fijnaart-Heijningen-Standdaarbuiten gebruikt en verkocht voor ons. Ook
Kaasboerderij Van Leeuwen-van Doesburg in Culemborg verkoopt onze kaarten met succes.
De kerken lieten zich ook in 2016 niet onbetuigd. Van de PKN-kerk in Klundert kregen we de
opbrengst van een speciale collecte en een donatie van een vrouwengroep (350 euro) en
ook van de Diaconie in Tricht ontvingen we het mooie jaarlijkse bedrag van 200 euro en ook
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nog eens 150 euro extra. En natuurlijk noemen we hier ook de bijdrage van de PKN-kerk
Fijnaart-Heijningen-Standdaarbuiten nog een keer: 4000 euro voor het educatiefonds!
Het feit dat we hierboven met name de grote bedragen noemen heeft meer te maken met
een stukje verantwoording dan met de mate van waardering. Ook de kleinere bijdragen
waarderen wij enorm! Vele kleine giften maken immers weer een groot bedrag. En voor 5
euro geef je onze kinderen al vier keer fruit in een week. Alle beetjes helpen!

2.6 Shade Children Foundation Kenia
Op het gebied van personele bezetting was 2016 een turbulent jaar. We hebben afscheid
genomen van onze manager Miriam en zijn per 1 juli
gestart met een nieuwe manager, Richard. Dit maakte dat
er een nieuwe frisse wind door Shade ging waaien, maar
deze frisse wind maakte ook dat er zaken aan de
oppervlakte kwamen die onacceptabel waren. Na een
periode van herkansingen en gesprekken hebben we
helaas toch afscheid moeten nemen van twee van de drie
huismoeders. Daarna volgde een tijd van veel wisselingen,
hetgeen wij zeer betreurden. In november hebben wij
helaas ook afscheid moeten nemen van Waithaka, onze social worker en caretaker van
Umoja. Zijn gedrag en handelswijze in een bepaalde situatie waren onacceptabel. De
gewijzigde situatie in Umoja heeft gemaakt dat het Nederlandse bestuur van Umoja ervoor
gekozen heeft om per 1 januari te gaan samenwerken met een andere project in Umoja
Slums. Wij betreuren deze keuze zeer, temeer omdat hiermee de basis van dit project, gratis
onderwijs voor de meest kwetsbare kinderen, verdwijnt. De situatie rond Waithaka heeft
helaas ook geleid tot een vertrouwensbreuk binnen het bestuur met als gevolg dat Florence
met ingang van 1 december haar bestuursfunctie heeft neergelegd.
Wij vinden het erg jammer dat we dit, ondanks onze enorme inspanningen, niet hebben
kunnen voorkomen.
Het Keniaanse bestuur van de NGO SCF bestaat nu uit:
•

Naftali Kaguongo, voorzitter/oprichter

•

Teresa Muchiri, penningmeester

•

Dina van Doesburg, lid
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Op dit moment hebben we dus twee vacatures, waarvan één voor secretaris. Het zal niet
meevallen om nieuwe, betrouwbare bestuursleden te vinden die zich in willen zetten voor
Shade in ruil voor slechts een kleine onkostenvergoeding, maar we doen ons best.
De turbulente tijd heeft echter ook goede dingen opgeleverd. Het pand en de ruimte
eromheen zijn enorm opgeknapt en de kinderen doen het gelukkig goed. Zij zijn relaxed en
ontwikkelen zich tot prachtige mensenkinderen. Shade House is een meer open huis
geworden, waar buurtkinderen komen spelen, en de ondersteuning vanuit de omgeving is
enorm gegroeid (donaties).
Ondanks de teleurstellende ervaringen is het bestuur
vastbesloten om de opwaartse lijn voort te zetten. We weten
immers waarvoor we het doen: die 24 fantastische kinderen.
Kinderen zijn onze inzet waard!
Gelukkig hadden we ook veel te vieren. Bijvoorbeeld tijdens de
passover party voor Joyce, Peter en Francis. Zij gaan in
januari naar de middelbare school. Wat vonden ze het
spannend, maar wat hebben ze ook genoten. Ons bestuurslid
Michella zorgde er ook dit jaar weer voor dat zij een mooie
handdoekenset met hun naam erop kregen. Een heel
persoonlijk en praktisch cadeau als je naar boardingschool
gaat.

2.7 Toekomst
Uit de tekst hiervoor komen onze prioriteiten voor 2017 naar voren:
- Er is al het nodige verbeterd, maar een stabielere financiële situatie en meer specifiek ook
op het gebied van educatie is noodzaak. Temeer ook omdat de kosten stijgen doordat de
kinderen groter worden en onze medewerkers eigenlijk onderbetaald worden. De salarissen
moeten echt omhoog! Alhoewel de werving van meer vrijwilligers en stagiaires logisch lijkt,
is dit te zeer afhankelijk van de situatie in Kenia/de wereld. De verkiezingen in augustus
2017 zijn hierbij bijv. al een beïnvloedende factor. Onze focus zal daarom liggen op het
werven van meer sponsors en het opzetten van acties.
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- Een andere prioriteit is het vinden van minimaal 1 bestuurslid in Kenia en het verkrijgen
van een stabiele personele bezetting. Het stap voor stap verhogen van de salarissen naar
een gangbaar niveau lijkt hierbij voorwaarde.
- Verder is er nog steeds de noodzaak om beleid te ontwikkelen en uit te voeren rond
begeleid zelfstandig wonen voor diegenen die secondary school verlaten hebben en een
beroepsopleiding gaan volgen of bijv. naar de universiteit gaan. Door de omstandigheden is
dit nog niet in gang gezet, maar hier moeten we in 2017 echt mee aan de slag.
- De registratie als CCI (Charitable Children’s Institute) leek rond in 2016, maar heeft door
veranderde regelgeving weer vertraging opgelopen…. Dit is echt een energievretend traject
dat heel veel geduld en relativeringsvermogen vraagt.
- Verder willen wij graag de samenwerking met Oasis intensiveren en zullen we, na het
wegvallen van Umoja, voor onze vrijwilligers andere mogelijkheden voor zinvolle
dagbesteding moeten vinden.
- Nu we voorzien zijn van een beamer en we gestart zijn met computerlessen aan de
kinderen zullen we kijken hoe we dit verder vorm kunnen geven en uit kunnen bouwen.
- Het motiveren en begeleiden van de studenten op de middelbare school houdt onze
specifieke aandacht.
Genoeg uitdagingen dus. En om hier vorm aan te kunnen geven hebben wij u nodig. Wij
danken iedereen voor de hulp en steun in het afgelopen jaar. En natuurlijk hopen we dat wij
ook in de toekomst op u/jullie kunnen rekenen.
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3. Financieel Jaarverslag
Het derde boekjaar van de Stichting Shade Children Foundation Nederland loopt van de
1 januari t/m 31 december 2016.

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 DERDE BOEKJAAR
VAN 1 JANUARI 2016 T/M 31 DECEMBER 2016
INKOMSTEN

begroot

werkelijk

Donaties maandelijks vast (Sponsor a child)

6840,00

Donaties algemeen doel

4000,00
5000,00
4500,00
1400,00
125,00
3500,00
720,00

9256,19
3481,29
8180,20
4506,99
2302,05
50,44
4198,65
5553,23

Donaties specifiek doel
Acties
Verkoop NL artikelen
Verkoop Kenyaanse artikelen
Registratie en verblijfsgeld vrijwilligers
Ondersteuning derden via onze rekening
St. Umoja Wetu Children's Projectmaandelijks budget*
Rente Spaarrekening
TOTAAL
BATEN
UITGAVEN
Bankkosten
Reservering educatiefonds
Kosten website
Maandellijks budget Umoja+SCF
TOTAAL
LASTEN

7000,00
35,00
33120,00

6585,81
36,33
44151,18

250,00
1740,00
130,00
31000,00

203,06
5596,49
99,00
36368,92

33120,00

42267,47

* Onder de paraplu van de Keniaanse NGO Shade Children Foundation viel tot 1-1-2017 ook Umoja Wetu Children’s Project, een

schooltje in een van de sloppenwijken van Thika. Dit project werd door een andere Nederlandse Stichting (met gelijkluidende
naam) gefinancierd. Maandelijks maakten zij het overeengekomen maandbudget (incl. hun aandeel in de bankkosten) aan ons
over en wij maakten het maandbudget van Umoja en Shade in één bedrag over op de Keniaanse rekening.

Het positieve saldo van de baten en lasten is 1883,71 euro en dit bedrag komt ten bate van
de reserves.
Het verschil tussen de begrote en de werkelijke inkomsten en uitgaven laat zich grotendeels
verklaren door de sponsoring van Oasis, die via onze rekening loopt vanaf april2016, en die
in de begroting niet voorzien was. Wij faciliteren de sponsoring van derden.
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3.2 Balans

Balans per 31 december 2016
Activa (bezittingen)

31-12-2016

Liquide middelen
Lopende rekening

275,93

Spaarrekening

10335,85
10611,78

Totaal activa

10611,78

Passiva (schulden)

Reserves
Bestemmingsreserve educatie

9307,06

Bestemmingsreserve support derden

868,79

Bestemmingsreserve huur

160,00

Bestemmingsreserve maandelijks budget SCF

275,93

Totaal passiva

10611,78

Toelichting activa:
Het spaarsaldo bestaat uit een reservering voor educatie (9307,06 euro), een reservering
voor uit te betalen sponsoring aan derden en een reservering voor huur. Maandelijks wordt
voor de huur 160 euro gereserveerd.

Toelichting passiva:
De bestemmingsreserve maandelijks budget SCF is bestemd voor de dagelijkse kosten van
SCF.
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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 euro).
Maandelijks budget

2015
ksh

2016
euro

ksh

Voedsel

44000

55500

Hygiëne

5000

5000

Schoolkosten

31000

42000

Water, elektriciteit, brandstofkosten

12000

9500

Overige kosten (accountant,
kosten, Internet, certificering,
etc.)

40000

64000

Salarissen

40000

47800

Huur

18000

18000

1500

1100

Bankkosten
TOTAAL

euro

191500 1824,70 242900 2314,47

Onder de overige kosten is sinds maart ook de maandelijkse support aan Oasis opgenomen à
39000 ksh per maand. Feitelijk zijn deze uitgaven dus lager dan in 2015.
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3.4 Begroting 2017
Op basis van de resultaten in 2016 en de actieplannen en toezeggingen voor 2017 is een
begroting opgesteld voor het jaar 2017.

BEGROTING 2017
INKOMSTEN

BEGROOT

Donaties maandelijks vast (Sponsor a child/general/education)

11800,00

Donaties algemeen doel

3200,00

Donaties specifiek doel

8000,00

Acties

4500,00

Verkoop NL artikelen

1450,00

Verkoop Kenyaanse artikelen

35,00

Registratie en verblijfsgeld vrijwilligers

2000,00

Ondersteuning derden via onze rekening

6100,00

Rente Spaarrekening
TOTAAL

35,00
BATEN

37120,00

UITGAVEN
Bankkosten

220,00

Reservering educatiefonds

2200,00

Kosten website/promotie/overige

200,00

Maandelijks budget SCF
TOTAAL

34500,00
LASTEN

37120,00
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4. Ondertekening
Ondertekening Bestuur Stichting Shade Children Foundation Nederland
Geldermalsen, 12 mei 2017

Voorzitter

penningmeester

lid

Dina van Doesburg

Bas van Doesburg

Michella van Ballegooijen

…………………………..

….……………………..

…………………………………..
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