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Voorwoord
Voor je ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Shade Children Foundation Nederland
(St. SCF NL). Hierin beschrijven wij de activiteiten vanaf onze oprichtingsdatum 22 oktober
2013. Ook proberen wij je een goed beeld te geven 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 een indicatie te geven van de samenstelling van het budget in Kenia. Wanneer
je hier meer over wilt weten, zullen wij uiteraard je vragen beantwoorden of je voorzien van
meer informatie.
Wij zijn trots op wat we bereikt hebben in het afgelopen jaar. Ook al zouden we onze
financiële positie graag wat stabieler zien. Wij zijn ook trots op de constructieve
samenwerking in en tussen de besturen van de Nederlandse Stichting SCF en de Keniaanse
NGO SCF. En last but not least op het team van medewerkers, dat zich bewust is van de
financiële krapte, maar zich desondanks volledig inzet voor en betrokken is bij de kinderen
van Shade.
Wanneer we foto’s zien van de start van Shade Children Foundation en nu, bijna vijf jaar
later, weten we waar wij en jullie het voor doen!

Dina van Doesburg-van ’t Hoog
Voorzitter Stichting Shade Children Foundation Nederland
Juni 2015
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1. Stichting Shade Children Foundation
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.

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:
a. het financieel ondersteunen en adviseren van de Keniaanse non gouvernementele
organisatie Shade Children Foundation te Thika, Kenia;
b. 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;
c. 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 kindertehuis van Shade Children Foundation te ondersteunen en er
te verblijven.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur is in 2014 uitgebreid met een lid, nl. Michella van Ballegooijen, en heeft eind
2014 de volgende samenstelling:

Dina van Doesburg, voorzitter/oprichter
Karin Staal, secretaris
Bas van Doesburg, penningmeester
Evelien Vink, lid
Joke Bleuming, lid
Michella van Ballegooijen, lid

De bestuursleden weten zich gesteund door ambassadeurs als Marjolein Vink, Carlo
Kooijman en Tom en Eva van Doesburg.

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 2014 zijn er door de bestuursleden
geen kosten gedeclareerd.
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2. Jaarverslag 2014

Dit verslag beslaat de periode van de oprichtingsdatum van de
Stichting SCF Nederland 22 oktober 2013 t/m 31 december 2014.

2.1 Acties
Het is iedere maand weer een uitdaging om het budget bij elkaar
te krijgen voor voedsel, huur, medische kosten, salarissen, etc.
Door het jaar heen zijn er diverse acties in gang gezet en
uitgevoerd door de bestuursleden en de ambassadeurs.

Hieronder vind je een overzicht van de gevoerde acties in het boekjaar 2014. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat de verkoop van artikelen als kaarten en lentetuintjes soms ook is
ondergebracht in de totaalopbrengst van andere activiteiten, zoals bijv. de Lentemarkt
Deventer.

Actie

Q4 2013

Q1 2014

Q2 2014

Q3 2014 Q4 2014 Totaal per actie

Mud Challenge
Boterkoek/cake

65,00

Statiegeldactie
Kaartverkoop

497,60

961,40

946,55

20,00

Waxinelichtjes/decoraties
Kerstactie

727,00

727,00

92,50

157,50

898,45

3304,00

16,00

36,00

39,00

39,00
120,00

120,00

Help Shade de winter door

107,00

107,00

Kippen

160,00

160,00

Vogelhuisjes/borden

270,50

270,50

Vrijstadmarkt

115,50

115,50

Tienertalk Woerden

280,00

280,00

Lentemarkt Deventer

363,10

363,10

Rabofietstocht

42,50

Lentetuintjes
Geef je mobiel*
Totaal per
kwartaal/boekjaar


315,00

315,00

Kerstballenactie

7,50

7,50
-4,00

21,60

-8,00

201,00

799,20

1324,00

42,50
59,80

50,20
1311,75 2468,45

- 12 euro zijn verzendkosten mobiele telefoons, die in het volgende kwartaal zijn vergoed.

De belangrijkste actie was de statiegeldactie bij AH Van Doorn aan het Maximaplein in
Geldermalsen. Klanten konden een jaar lang hun statiegeldbonnetje in een brievenbus
stoppen. De opbrengst hiervan werd maandelijks op de rekening van Shade overgemaakt.
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Deze actie heeft ons in 2014 enorm geholpen. Ook de Mud Challenge en de Verkoop van
artikelen (via Facebook) hebben flink bijgedragen om de tekorten te beperken. Het is
geweldig dat zoveel mensen bijgedragen hebben aan de organisatie en promotie van de
acties en verkoopbare spullen hebben gedoneerd.

2.2 Vrijwilligers
In 2014 verbleven 6 vrijwilligers voor een maand of langer in Shade House. Daarnaast waren
er nog 6 bezoekers die kortere tijd verbleven. De vrijwilligers dragen alleen al doordat zij
verblijfsgeld betalen, bij aan het voortbestaan van Shade. Daarnaast brengen zij vaak veel
kleding, speelgoed, handdoeken, etc. mee voor de kinderen van Shade en ook daarbuiten.
De vrijwilligers dragen door hun dagbesteding ook bij aan projecten in de omgeving. Denk
hierbij aan Umoja Wetu Children’s project, een schooltje in de slums, Umugo-ini, project
voor authistische kinderen, St. Patricks Special Unit, etc. Er worden regelmatig
voedselpakketten naar ouderen in de slums gebracht en daarnaast hebben zij er ook voor
gezorgd dat Shade House werd voorzien van een prachtige glijbaan, kledingkasten, een
nieuw 2500 liter watervat, een fiets, sokken, uniformen, een extra stapelbed, etc. Ook de
dagjes uit worden zeer gewaardeerd!
Van niet te onderschatten waarde is daarnaast de aandacht die zij de kinderen geven in de
vorm van hulp bij het huiswerk, een verhaaltje voorlezen, gewoon even kletsen en knuffelen
en niet te vergeten sporten en zwemmen. De kinderen hebben genoten van de sportdag die
in samenwerking met St. Fursa (Erick Juma) is georganiseerd.
De acties van Al Shabaab hebben niet alleen hun weerslag op het toerisme, maar ook op het
aantal vrijwilligers dat naar Kenia gaat. Daarnaast zijn mogelijk ook de economische crisis en
wijzigingen in studiefinancieringen van invloed. Al met al
zijn wij heel blij met de vrijwilligers en bezoekers die een
zo’n wezenlijke bijdrage leveren aan Shade House en de
promotie hier in Nederland.

2.3 Maandelijkse sponsoren
In 2014 is het aantal maandelijkse sponsoren gestegen
van 13 naar 21. De gesponsorde bedragen variëren van
5 tot 35 euro per maand met een totaalbedrag van
403,50 euro per maand. Negen sponsors steunen een specifiek kind. Pas als er voor een kind
meer dan 15 euro per maand wordt bijgedragen gaat het meerdere naar het studiefonds van
dat betreffende kind. Per maand wordt er totaal 70 euro gespaard voor de studie van een
aantal kinderen. De overige sponsoren steunen Shade in het algemeen, dus alle kinderen.
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Deze maandelijkse sponsoring geeft SCF een stabiele basis, die we heel graag verder zouden
uitbreiden. Zaken als veiligheid hebben hier immers minder impact op.
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. Inmiddels hebben 4 sponsoren hier al gebruik van gemaakt.

De kinderen vinden het contact met hun sponsors ook leuk en maken graag een tekening of
brief voor hun sponsors en vinden het top om post of tekeningen te ontvangen!

2.4 Educatie
In 2014 is Carol een vervolgopleiding gestart voor Tour & Drivers guiding. Jane is naar
secondary school gegaan (in Thika, nabij Kilimambogo hill). Dit brengt hoge kosten met zich
mee. Secondary School kost per kind toch al snel een kleine 1000 euro het eerste jaar,
afhankelijk van de school. De drie jaar erna is dat iets minder. De opleiding van Carol was
ongeveer het dubbele voor 1 jaar, omdat hier ook het behalen van haar rijbewijs, een stage
en diverse trips inbegrepen waren.
We zijn dan ook enorm blij dat de Stichting Bee 4 Life heeft toegezegd dat zij 4 jaar
middelbare school voor Jane en John zullen betalen en daarnaast 3 jaar vervolgonderwijs
(beroepsopleiding) voor Carol. Ook voor Diana, die net als John in januari 2015 naar
secondary school gaat hebben we in ieder geval voor de 1e twee jaar al sponsors gevonden
dankzij de families Goethals, Kroon en Van Doesburg.
Voor 2015 wordt dit een hoge prioriteit voor SCF, aangezien eind 2015 weer 2 kinderen (Ann
en Elizabeth) de basisschool verlaten. Voor hen zijn er al wel bedragen gespaard, maar dit is
nog niet voldoende om de kosten van het eerste jaar te dekken.

2.5 Ontvangen steun en donaties
We ontvingen in 2014 heel veel steun zowel in de vorm van getoonde
belangstelling en het bieden van hulp als financiele ondersteuning.
Deze steun wordt enorm gewaardeerd.
Bestuurslid Dina van Doesburg verbleef drie maal in Shade House in
2014 en elke keer waren er weer mensen die een dagje uit
sponsorden of een bijdrage leverden voor iets dat hard nodig was. We
ontvingen een donatie om de kinderen te voorzien van nieuwe
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schooltassen, een tweetal bijdragen voor nieuwe
studieboeken en een prachtig bedrag dat
overgebleven was na afronding van een ander
project in Kenia. Er kwamen twee nieuwe kinderen
in Shade House wonen en van een familie kregen
we een prachtig bedrag om bedden, uniformen en
schoolkosten te betalen voor hen.
Een bestuurslid maaide het gras tweewekelijks bij
een particulier en dit leverde een totaal donatie van 490 euro op. Daarnaast werd een
machine opgeknapt en verkocht aan iemand die vanwege het goede doel zelfs boven de
vraagprijs bood. Top!
Onze ambassadeur Eva regelde een aanvraag bij het Medewerkersfonds van ING en we
ontvingen van hen 1000 euro. De ouders van een vrijwilliger vierden hun 25 jarig huwelijk en
haalden 1500 euro op voor ons. Het HR team van Rabobank West Betuwe nam deel aan De
Lage Landen halve marathon: 250 euro!
Ook de kerken lieten zich niet onbetuigd. Van de Kindernevendienst in Tricht ontvingen we
250 euro en er was een leuke uitwisseling tussen de kinderen uit Tricht en Thika. Daarnaast
wordt er in de kerk in Tricht regelmatig voor Shade gecollecteerd en is een deel van de
boekenmarkt altijd voor SGF. En de Diaconie van de PKN kerk in Beesd verblijdde ons ook
met het prachtige bedrag van 500 euro.
Rond Kerst ontvingen wij ook prachtige bedragen, zodat we ook onze medewerkers een
soort van ‘kerstbonus‘ konden geven. Het sturen van kerstkaarten werd regelmatig omgezet
in een prachtig steuntje in de rug voor Shade aan het eind van het jaar.
Top was ook dat we een donatie kregen van de Wereldwinkel in Gorinchem en dat Carlo en
Christiaan voor 52 euro metalen verkochten en dit bedrag doneerden aan ons, nadat zij
allerlei machines en kabels ontmanteld hadden.
Het feit dat we hierboven met name de grote bedragen noemen heeft meer te maken met
een stukje verantwoording dan met de mate van dank. 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 4 keer fruit in een week. Alle beetjes helpen!
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2.6 SCF Kenia
In 2014 heeft ons Spaanse bestuurslid het Keniaanse
bestuur verlaten. Zij kon haar bestuursrol niet meer
combineren met haar overige taken. Toegetreden is de
Keniaanse Florence Nyutho. Florence is bij veel oudvrijwilligers uit Thika welbekend als bevlogen hoofd van
Rubiru School. Het Keniaanse bestuur bestaat nu uit:
Naftali Kaguongo, voorzitter/oprichter
Teresa Muchiri, penningmeester
Florence Nuytho, secretaris
Dina van Doesburg, lid
Er zijn wat wisselingen geweest in het personeel. Juliana onze manager verhuisde in oktober
2014 naar Qatar. Miriam, onze social worker, is haar opgevolgd. Waithaka, bekend van
Umoja Wetu project, is onze parttime social worker geworden. Onze huismoeders Ann, Rose
en Elizabeth vormen samen een goed team. Moses, onze bewaker, vervult voor de kinderen
ook een soort vaderrol.
De kinderen doen het goed. Wij hebben vorig jaar een behoorlijk bedrag geïnvesteerd in
bijlessen en aanvankelijk leek dit succesvol, maar dit was van korte duur. We hebben dan
ook het contract met deze leraar beëindigd en zijn in maart gestart met een nieuwe leraar
voor een redelijker bedrag. Veel kinderen
hebben in het verleden een achterstand
opgelopen en het kost tijd en energie om dit in
te halen.
Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen
we natuurlijk ook de maken met andere
problematiek. Er wordt veel aandacht
geschonken aan de begeleiding van de
jongeren in de puberteit. Zij zijn erg kwetsbaar,
al denken ze daar zelf natuurlijk heel anders over.
Ook besteden we veel aandacht aan de familiebanden. Wanneer de kinderen nog
familieleden hebben proberen we waar mogelijk om in de schoolvakanties een verblijf bij of
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bezoek aan hen te organiseren. Later moeten zij immers ook verder in de Keniaanse
maatschappij en familie is belangrijk in Kenia.
Het is goed om te constateren dat ook de betrokkenheid van de mensen in de omgeving van
Shade sterk gegroeid is in het afgelopen jaar. We krijgen regelmatig bezoeken van
(kerkelijke) groepen die dan veelal voedsel en kleding doneren. De kerk die de kinderen
bezoeken op zondag is sterk betrokken bij Shade. Daarnaast ontvangen we steeds vaker
donaties van individuele Kenianen, veelal uit de vrienden- of familiekring van onze
medewerkers en bestuursleden, Een goede ontwikkeling die merkbaar is in de hoogte van
de maandbudgetten.

2.7 Toekomst
In 2015 bestaan we 5 jaar. Dat is eigenlijk niet iets om blij om te zijn. Shade House zou
overbodig moeten zijn. Maar waar we wel blij mee zijn is dat we van niets in 2010 nu zover
gekomen zijn. We hebben een prima bestuur en een fijn team medewerkers in Kenia. De
kinderen ontwikkelen zich goed en voelen zich thuis in Shade House.
Wat we voor nu wensen is een stabielere financiële situatie en als het even kan een eigen
vervoermiddel en liefst ook een eigen accommodatie, waar we ook in kunnen investeren en
meer zekerheid door krijgen.
Wij danken jullie allemaal voor jullie hulp en steun! En natuurlijk hopen we dat wij ook in de
toekomst op jullie kunnen rekenen.

Asante sana!

Enorm bedankt!
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3. Financieel Jaarverslag
Het eerste boekjaar van de Stichting Shade Children Foundation Nederland loopt van de
oprichtingsdatum 22 oktober 2013 t/m 31 december 2014.

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 EERSTE BOEKJAAR
VAN OPRICHTINGSDATUM 22 OKTOBER 2013 T/M DECEMBER 2014
INKOMSTEN

BOEKJAAR 2013

Ingebracht saldo van voorloper St. SCF NL
Donaties maandelijks vast (Sponsor a child)
Donaties algemeen doel
Donaties specifiek doel
Lening 2013 (door Bas en Dina)
Acties
Verkoop NL artikelen
Verkoop Keniaanse artikelen
Registratie en verblijfsgeld vrijwilligers
Ondersteuning derden via onze rekening
St. Umoja Wetu Children's Projectmaandelijkse vergoeding Projectbudget
Rente Spaarrekening

TOTAAL

BATEN

UITGAVEN

1438,96
4635,00
9043,99
5822,60
250,00
6104,40
1452,70
28,71
3546,90
915,00
10472,49
14,47

43725,22
BOEKJAAR 2013 /2014

Bankkosten
Kosten website
Terugbetaling lening (2013)
Maandelijks budget Umoja en SCF

TOTAAL

/2014

KOSTEN

462,25
99,00
1000,00
40143,04

41704,29

Het positieve saldo van de baten en lasten is 2020,93 euro en dit bedrag komt
ten bate van de reserves.

* Onder de paraplu van de Keniaanse NGO Shade Children Foundation valt ook Umoja Wetu Children’s project,
een schooltje in een van de sloppenwijken van Thika. Dit project wordt door een andere Nederlandse Stichting
(met gelijkluidende naam) gefinancierd. Maandelijks maken zij het overeengekomen maandbudget (incl. hun
aandeel in de bankkosten) aan ons over en wij maken het maandbudget van Umoja en Shade in één bedrag over
op de Keniaanse rekening.
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3.2 Balans
Balans per 31-12-2014

Activa (bezittingen)

31-12-2014

Liquide middelen
-

-

Lopende rekening 153,36
Spaarrekening
1867,57
2020,93

Totaal activa

2020,93

Passiva (schulden)
Reserves
Bestemmingsreserve educatie
Bestemmingsreserve huur
Bestemmingsreserve maandelijks budget SCF
Totaal passiva

1707,57
160,00
153,36
2020,93

Toelichting activa:
Het spaarsaldo bestaat uit een reservering voor educatie (1707,57) 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 een indicatie te geven waar het maandelijks budget aan besteed wordt in Kenia, vind je
hieronder een indicatief overzicht.
Budget SCF Kenia
Voedsel
Hygiëne
Schoolkosten
Water, elektriciteit, brandstofkosten
Overige kosten
(accountant, transport, karate, medische
kosten, Internet, certificering, etc.)
Salarissen
Huur
Bankkosten
TOTAAL

ksh

euro

44000,00
5000,00
31000,00
12000,00
40000,00

40000,00
18000,00
1500,00
191500,00

1841,35

3.4 Begroting 2015
Op basis van de resultaten in 2014 en de actieplannen en toezeggingen voor 2015 is een
begroting opgesteld voor het jaar 2015.
BEGROTING 2015

INKOMSTEN
Donaties maandelijks vast (Sponsor a child)
Donaties algemeen doel
Donaties specifiek doel
Acties
Verkoop NL artikelen
Verkoop Keniaanse artikelen
Registratie en verblijfsgeld vrijwilligers
Ondersteuning derden via onze rekening
St. Umoja Wetu Children's Projectbijdragen maandelijks projectbudget
Rente Spaarrekening
TOTAAL
INKOMSTEN

8000,00
25,00
34200,00

UITGAVEN
Bankkosten
Kosten website
maandelijks budget Umoja + SCF incl. educatie
TOTAAL
UITGAVEN

400,00
100,00
33700,00
34200,00

4500,00
6000,00
5000,00
5000,00
1400,00
75,00
3500,00
700,00
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4. Ondertekening
Ondertekening Bestuur Stichting Shade Children Foundation Nederland
Geldermalsen, 15 juni 2015

Voorzitter
Dina van Doesburg

Penningmeester
Bas van Doesburg

Secretaris
Karin Staal
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