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
2018. 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
2019. Wat is er nodig en waar liggen onze prioriteiten voor het komende jaar.
Het jaar 2018 is een jaar geworden waarin er in Shade House met name gewerkt is aan
stabiliteit, waarbij het welbevinden van de kinderen voorop stond. Onze manager Elizabeth
(Liz) heeft een cruciale rol gespeeld in het herstel van vertrouwen enerzijds en het stellen
van grenzen anderzijds. De Nederlandse Stichting SCF heeft afscheid genomen van een
bestuurslid, maar zij blijft ons wel ondersteunen als ambassadeur. Ook mochten we nieuwe
bestuursleden verwelkomen. Wat stabiel bleef en ons wederom enorm geholpen heeft is de
steun die wij steeds ervaren hebben als besturen in Nederland en Kenia. Het vertrouwen dat
wij kregen en gevoeld hebben. Wij zijn blij met wat wij zien: kinderen die zich ontwikkelen
tot prachtige jongvolwassenen, kinderen die plezier hebben met elkaar en ons zelfs attent
maken op kinderen in hun omgeving die onze ondersteuning ook zo nodig hebben.
De beleidsveranderingen op het gebied van kindertehuizen waar wij mee te maken krijgen,
in Kenia en in het westen, baren ons grote zorgen. Niet om de basisgedachte, maar wel om
de snelheid en onzorgvuldigheid waarmee dit beleid lijkt te worden uitgevoerd. Daar vallen
onze doorlopende zorgen op financieel gebied bij in het niet.
Dank voor uw (voortdurende) steun aan
de St. SCF. Shade zou niet kunnen
bestaan zonder U!

Christiaan Kooijman,
voorzitter
Dina van Doesburg-van ’t Hoog,
penningmeester en oprichter
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1. Stichting Shade Children Foundation
1.1 Algemene gegevens
Statutaire naam: Stichting Shade Children Foundation Nederland
Oprichtingsdatum: 22 oktober 2013
Statutaire zetel: Gem. Geldermalsen
RSIN: 853297782
St. SCF NL heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften voor
zowel bedrijven als particulieren aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

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

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

•

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

1.3 Samenstelling van het bestuur in 2018
•

Christiaan Kooijman, voorzitter

•

Dina van Doesburg, penningmeester/oprichter

•

Renate de Winter, secretaris

(tot 1 november 2018)

•

Birgitte van Eck, secretaris

(per 1 november 2018)

•

Bas van Doesburg, lid

•

Marijke van Santen, lid

•

Ronny Van der reeth en Marleen Audoor, lid

(per 15 maart 2018)

Onze secretaris Renate Eggermont-de Winter heeft haar lidmaatschap van het bestuur
(secretaris) met pijn in haar hart per 1 november beëindigd. Wij zijn blij dat zij zich als
ambassadeur blijft inzetten voor SCF en danken haar voor haar inzet en (blijvende)
betrokkenheid bij Shade. Marleen Audoor en Ronny Van der reeth uit Antwerpen vullen per
15 maart samen een bestuursfunctie in. Welkom! De secretarisfunctie werd gelukkig ook snel
ingevuld door Birgitte van Eck-van de Weijer uit Tricht en daar zijn we blij mee.
De bestuursleden weten zich gesteund door familieleden, oud-vrijwilligers, etc. die optreden
als ambassadeur, met ons meeleven en ons steeds weer verrassen door hun acties en
betrokkenheid.

1.4 Bezoldiging van het bestuur
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel
aanspraak maken op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten, mits niet bovenmatig. In het boekjaar 2018 zijn er door de bestuursleden
geen kosten gedeclareerd. Wanneer bestuursleden
naar Kenia gaan, is dat op eigen kosten en zij
betalen net als vrijwilligers voor hun verblijf.

Jaarverslag 2018 Stichting Shade Children Foundation Nederland

2018-6

2. Jaarverslag 2018
Dit verslag beslaat de periode van 1 januari t/m 31 december 2018.

2.1 Acties
Ook in 2018 was het iedere maand weer 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 (2019 negen
studenten) en vervolgonderwijs (2019 vier studenten). Door het jaar heen zijn er diverse
acties in gang gezet en uitgevoerd door de bestuursleden en de ambassadeurs.
Zo werden er in Klundert bijna wekelijks weer brosse Brabantse eierkoeken gebakken en
gekocht natuurlijk. De wijnactie vond een nieuw afzetgebied in België en daarmee werd het
educatiefonds flink op weg geholpen. Ook in Brabant adopteerden
een makelaar en een aantal andere bedrijven de actie ‘Wijn van een
goed tehuis’. Misschien ook een idee voor een makelaar bij u in de
buurt? Een passend geschenk bij de aflevering van een huis aan de
nieuwe bewoners en passend in het plaatje van MVO? Ook andere
combinaties zijn natuurlijk denkbaar. De wijn is verkrijgbaar met een
gepersonaliseerd etiket of een algemeen Shade etiket.
Daarnaast waren er succesvolle acties voor de schoolkosten van de
primaries en stonden we op diverse markten. De bedragen die we
ontvangen dankzij de vele mensen die voor ons webshopbestellingen
via Sponsorkliks.nl en Doelshop.nl doen, leverden op jaarbasis ruim 500 euro op. Zeker de
moeite waard dus!
Niet zichtbaar in het actieoverzicht maar ook goed om te vermelden zijn de mensen die ons
steeds voorzien hebben van verkoopbare spullen of deze juist kochten. Ook de Voor- en
Najaarskinderkledingbeurzen in Kerkdriel, leverden veel goede
verkoopbare items op. De verkoop heeft zich uitgebreid naar Tricht,
waar bestuurslid Birgitte zich met name richt op verkoop via Marktplaats.
De totaalopbrengst overschreed de 2000 euro!
Onze fotowenskaarten werden weer verkocht in Klundert, Geldermalsen
en via Kaasboerderij Van Leeuwen-Van Doesburg in Culemborg.
Om materialen aan te kunnen schaffen voor de teken- en schilderlessen
van de kinderen hebben we met succes schilderijen van de docent
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verkocht en we kregen gelukkig veel steun voor deze actie. Het resultaat mag er zijn!
Hieronder vindt u een overzicht van de uitgevoerde acties in het boekjaar 2018.

Actie

Q1

Q2

Q3

Wijnactie (educatiefonds)

27,35

759,81

-115,65

Eierkoekactie Klundert

60,00

159,00

82,00

Actie family support

30,00
-72,35

121,19

45,00

Verkoop fotowenskaarten

160,00

106,00

53,00

Actie Vuurwerk
56,00

Statiegeldacties

88,95

358,45 1029,96
112,00

54,00

25,00

6,00

93,84
140,00

459,00

10,00

10,00

51,90

186,90

236,50

242,50
88,95

Actie bibliotheek

53,00

Actie vakantiegeld
Actie schoolgeld sec.school
Spaaractie AH Perla
koffiepunten
Actie schoolkosten primaries
(uniformen, etc.)

53,00

160,00

4,00

413,00
30,00

Actie ART (schildermaterialen)

Eieren/hooi verkoop
Vogelvoeritems excl. verkoop
op Kerstmarkt

Q4

Totaal
per
actie

160,00

6,00
527,50

50,00

50,00

10,00

20,00

195,15

722,65

Grasmaaien Bas

190,00

190,00

Markt IJhallen

190,95

190,95

Markt Geldrop

137,90

137,90

Markt Lokeren

188,00

Kerstmarkt Culemborg

188,00
162,50

162,50

Dag van Westzaan
361,80
Actie gratis sponsoren
Sponsorkliks
Actie gratis sponsoren
Doelshop.nl

146,99

97,43

96,08

61,43

361,80
124,08

429,93

38,91

134,99

Totaal acties per kwartaal

603,02

2509,78

987,64

1255,43 5355,87

Verkoop NL artikelen

665,00

269,00

321,50

839,70 2095,20

38,50

11,00

6,00

1306,52

2789,78

1315,14

Verkoop Keniaanse artikelen
Totaal per kwartaal incl.
verkopen

23,00

78,50

2118,13 7529,57
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2.2 Vrijwilligers
In 2018 bracht vrijwilliger Romy voor de derde keer twee maanden door bij ons! Heerlijk
voor de kinderen, al had zij natuurlijk ook haar eigen programma. Aansluitend verbleef
stagiaire Ilse vier maanden in Shade House. In oktober kwam baba Ilse,
Wim, haar opzoeken en hij realiseerde een prachtig begin van de nieuwe
en broodnodige waterafvoer van het gebied waar de afwas wordt
gedaan naar de voorzijde van het perceel. Super.
Ilse, het was heerlijk om je in Shade te hebben en de kinderen smulden
van de hutspot en genoten van het dagje uit. Dank aan iedereen die dat
mogelijk maakte.
Door de aangescherpte regelgeving op werkvergunningen, was Ilse ook
meteen onze laatste stagiaire. Helaas. Want al hebben wij een vaste staf
die de verzorging van de kinderen op zich neemt, dan nog is de aanvulling met stagiaires en
vrijwilligers altijd zo welkom. De aandacht, de ontspanning voor de kinderen en het
vergroten van hun wereld zijn zo waardevol! Ook de medewerkers genieten van de
aanwezigheid van onze gasten.
Vrijwilligers kunnen nog steeds bij ons terecht en 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 bestuursleden Ronny en Marleen en Bas en Dina (2x)
bezochten Shade ook in november. Marleen bracht dit
keer ook haar dochters Ann en Ingrid mee. Wat hebben
zij veel werk verzet!
En de kinderen? Die genoten met volle teugen van de vriendschappelijke competitie tussen
België en Nederland en deden er soms zelfs nog een schepje bovenop.

2.3 Maandelijkse sponsoren
In 2018 is het aantal maandelijkse sponsoren gestegen
van 50 naar 52. Vanwege overlijden moesten wij helaas
afscheid nemen van een van onze oudere sponsoren. En
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tegelijkertijd waren wij dankbaar dat een andere sponsor haar bijdrage toevoegde aan hun
sponsorbedrag, zodat wij er financieel niet op achteruit gingen. Gelukkig vonden wij ook
sponsoren voor de vijf nieuwe kinderen die (tijdelijk) in Shade kwamen wonen begin 2018.
En dat is maar goed ook, want die tijdelijkheid duurt helaas nog voort tot op de dag van
vandaag. We zijn altijd op zoek naar nieuwe supporters, maar met name op dit moment naar
sponsors voor het educatiefonds, zodat we ook de komende jaren de kinderen goed
onderwijs kunnen bieden. Of zij nu (nog) in Shade wonen of niet….
Jaar

Aantal
sponsoren

T.g.v.
maandelijks
budget

T.g.v.
educatiefonds
specifiek kind

T.g.v.
algemeen
educatiefonds

Totaal
per
maand

2014

21

303,50

70,00

0,00

373,50

2015

29

425,50

145,00

0,00

570,50

2016

43

635,50

295,00

10,00

940,50

2017

50

737,17

297,50

66,67

1101,34

2018

52

716,33

367,50

60,00

1143,83

De gesponsorde bedragen variëren van 5 tot 115 euro per maand. 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 educatiefonds van dat betreffende kind. Per
jaarultimo werd er in totaal 427,50 euro per maand gespaard voor de studie van kinderen.
Van nog één student werd het laatste studiejaar secondary school in 2018 gefinancierd door
Stichting Bee4Life. Hun sponsortraject voor drie studenten is nu afgelopen, maar niet eerder
dan dat wij hen ruimhartig bedanken voor hun enorme bijdrage gedurende de laatste 5 jaar!
Asante sana!
De kinderen vinden het contact met hun sponsors erg leuk en maken graag een tekening,
brief of zelfs een filmpje om mee te geven naar Nederland en vinden het top om post te
ontvangen! Wij willen het contact echter niet forceren, ze moeten
immers al zoveel, dus de ene keer ontvangt u wel een brief of
tekening en de andere keer beperken we het tot een algemeen
filmpje op Facebook. Soms wordt er ook gebeld met sponsors via
Whatsapp. Mocht u dat leuk vinden, laat het ons weten.
Het is sinds 1 januari 2014 niet meer nodig om een notariële akte te
laten opmaken als je maximaal belastingvoordeel wilt halen uit je
periodieke gift. Dit kan nu met een onderhandse en kosteloze

Jaarverslag 2018 Stichting Shade Children Foundation Nederland

2018-10
overeenkomst tussen de schenker en de organisatie, in dit geval Stichting SCF. Laat het ons
weten als u hier meer over wilt weten. Acht sponsoren maken gebruik van deze
mogelijkheid.

2.4 Educatie
In 2018 had educatie wederom een hoge prioriteit voor SCF, aangezien er begin 2019 weer
drie kinderen naar secondary school gaan: Jackson, Precious en Esther. Secondary school
kost per kind het eerste jaar tussen de 850 en 1200 euro, afhankelijk van de school. Dit is all
inclusive en omvat dus ook reiskosten, kosten van etenswaren die ze meekrijgen, uniformen,
kleding, etc. De drie jaar daarna is dat iets minder. In september
hebben we afgesproken dat kinderen met een examenscore onder
de 200 punten voortaan naar een goede dagschool gaan. In de
buurt bij hun familie of Shade, afhankelijk van de omstandigheden
en mogelijkheden. Dit omdat je anders
aangewezen bent op zeer dure private
boarding schools die bovendien ook nog
van slechte kwaliteit zijn. Jackson is de
eerste die naar een dagschool gaat. Hij
woont nog in Shade. We gaan ervaren
hoe dit bevalt. Gelukkig was er voor Esther, Precious en Jackson al
een mooi bedrag gespaard.
Voor de komende jaren zal de financiering van educatie een van de grootste en zeer
belangrijke uitdagingen blijven, want eind 2019 zullen ACHT kinderen (David, Irene, Joyce,
Susan, Peris, Esther, Maureen en Lewis) primary school
verlaten. Bij onze zoektocht naar nieuwe sponsors zal de
mogelijkheid voor sponsoring van het educatiefonds dan
ook nadrukkelijk genoemd worden.
Voor de kinderen die op primary school zitten hebben
we in november een early childhood teacher
aangenomen om bijles te geven. Dit is zeer succesvol
geweest, doordat het probleem aan de basis wordt
aangepakt. Inmiddels verzorgt zij de bijles voor alle
primaries. Om aan te geven dat de juiste persoon het verschil kan maken: David kreeg straf
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op de derde schooldag na de vakantie. Hij werd ervan beschuldigd dat hij iemand anders zijn
werk had laten maken. Liz moest naar school om toe te lichten dat hij in de twee maanden
vakantie echt zoveel vooruitgang geboekt had.
Het afgelopen jaar zijn de computerlessen voortgezet, met een wat lagere frequentie. Fijn
dat we hiervoor een sponsor hebben in Saoedi-Arabië. De computerlessen zullen in de
toekomst ook breder ingezet worden. Ook de voetbaltrainingen zijn voortgezet en uitgebreid
met kinderen uit de buurt. Soms zijn er wel 35 kinderen en er zijn al heel wat
voetbalschoenen die kant opgegaan. Ook zijn de kinderen voorzien van sportkleding. Alleen
de kousen ontbreken nog.
Nieuw zijn de schilderlessen, gegeven door vrijwilliger Michael. Sinds kort neemt Jane
hieraan deel en ook een aantal tieners uit de buurt. Op deze manier krijgen we zicht op
steeds meer kinderen/jongeren en hun thuissituaties. Mooi om te zien dat twee van onze
kinderen Liz informeerden over een aantal kinderen waarvan de thuissituatie wel heel slecht
was. Nog voor Kerst heeft Liz hen samen met de kinderen bezocht en een voedselpakket
meegenomen. Meer en meer ontwikkelen wij ons richting community centre, als aanvulling
op het werk dat we al jaren doen.

2.5 Ontvangen steun en donaties
Het afgelopen jaar ontvingen we weer veel steun vanuit een aantal kerken. In Tricht, werd
er in de PKN kerk een boekenmarkt voor Shade gehouden die ons een prachtige donatie van
634 euro opleverde. Verder ontvingen wij mooie donaties en maandelijkse sponsoring van
een kind uit Fijnaart, een collecteopbrengst uit Klundert en van de kerk in Westzaan
ontvingen we 500 euro voor het educatiefonds! De opbrengst van de wafelactie tijdens de
dag van Westzaan, was eveneens voor ons. Geweldig! Hier noemen wij alleen de grote
donaties, hetgeen niets afdoet aan de ‘grootse’ donaties die wij van héél veel mensen
ontvingen en die zo belangrijk voor ons zijn. Ook zijn wij dankbaar voor de ondersteuning
die via onze rekening aan Oasis en een aantal families in Thika wordt gegeven.
Ook dit jaar gingen de bestuursleden niet met lege handen
naar Kenya, maar waren er steeds weer donaties van
mensen om te besteden aan ‘iets dat nodig was’, een
uitstapje of…
Voor die bedragen is er geschilderd, zijn de toiletten
opgeknapt, is er een nieuwe vloer gestort voor de
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wasplaats en is het terrein verder opgehoogd. In december werd ook een bijdrage geleverd
aan het traditionele Passover feestje en werd de bijles gesponsord. Super!
Helaas heeft het kippenproject nog niet veel opgeleverd
doordat er tot twee keer toe een ziekte onder de kippen
is vastgesteld. Wel hebben we geconcludeerd dat het een
goede leerschool is voor de kinderen. Daniel is de leider
als het gaat om de verzorging van de aanwezige dieren:
de kippen, een geit en kat Moses.

2.6 Shade Children Foundation Kenia
Wat een verschil kunnen we vaststellen als we terugkijken op het jaar 2018, vergeleken met
2017 wat een slecht jaar was voor Shade. Na een wat moeizame start aan het begin van
2018 vond er herstel van vertrouwen plaats en kwam er meer rust en stabiliteit. In het begin
van het nieuwe schooljaar, na vertrek van de ‘leiders’ naar kostschool, vindt er een soort van
herschikking plaats in de groep. Nieuwe posities worden ingenomen en dat gebeurt niet
altijd zonder wrijving. Als je dan ook nog nieuwe huismoeders hebt, waarbij ook de grenzen
uitgetest worden, dan heb je even de handen vol aan een groep kinderen, waarvan het gros
tiener is. Daar moesten we doorheen, en daar kwamen we doorheen. Vooral dankzij de
aanpak van Liz. Dat wil niet zeggen dat er niet steeds nieuwe uitdagingen op ons pad
kwamen, maar dat is logisch met zoveel pubers. Sowieso kampen middelbare scholen in
Kenia met grote problemen als het gaat om discipline, motivatie en drugs, etc. Op zich niet
zo gek als je naar het systeem, de corruptie en het gebrek aan motiverende rolmodellen
kijkt. Gedurende het jaar hadden we er dan ook onze handen aan vol om de secondaries op
de rails te houden.
In het 1e kwartaal kwamen er vijf
jonge kinderen (tijdelijk) in Shade
wonen. Patrick, Joy en Talim waren
al eerder in Shade. Hun oudere
broer en zus Lewis en Maureen
wonen ook bij ons. Ook mochten
wij Sharon en Margaret, zusjes van Big Esther, verwelkomen.
Esther was zo blij dat zij nu ook in Shade zijn. Terwijl deze
kinderen in Shade zijn, werken we met de familieleden aan hun
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situatie met als doel dat de kinderen op korte of langere termijn weer bij hun familie kunnen
wonen.
In 2018 namen we afscheid van huismoeder Elizabeth en van onze security man Moses. De
kinderen zullen hem missen, evenals de vrijwilligers/frequente gasten. We hebben ‘s avonds
bij de koffie menige discussie gevoerd en cultuurverschillen besproken. Ook namen we
afscheid van bestuurslid van het eerste uur Teresa. We zijn blij dat Naftali’s zus, Eunice, het
penningmeesterschap over wilde nemen, want het is moeilijk om betrouwbare bestuursleden
te vinden. We danken allen hartelijk voor hun inzet voor Shade!
Het Keniaanse bestuur van de NGO SCF bestaat eind 2018 uit:
•

Naftali Kaguongo, voorzitter/oprichter

•

Eunice Kaguongo, penningmeester

•

John Mbugua Mbote, secretaris

•

Gordon Cross, lid

•

Dina van Doesburg, lid

We zijn blij met de goede samenwerking tussen het Keniaanse bestuur en de manager
enerzijds en het Nederlands/Belgische bestuur anderzijds. Het afgelopen jaar is er ook
vooruitgang geboekt op het voeren van een deugdelijke financiële administratie. We zijn er
nog niet, maar de wil om te leren is er zeker.
Het vieren van de verjaardagen was er in 2018 een beetje bij ingeschoten. De kinderen
herinnerden ons daar ook aan in september. Toen hebben we
besloten om alle verjaardagen dan maar in een keer in december
te vieren. Dus ging de verjaardagshoed van hoofd tot hoofd,
zongen we 32 keer met aanhoudend enthousiasme ‘Happy
Birthday to you’ en waren we steeds weer benieuwd wat iemand
voor cadeautje gegrabbeld had. Petje af voor de discipline
waarmee dit gedaan werd… tot het
laatste kind aan toe.
We zijn trots op onze bibliotheek die
inmiddels zo’n 275 boeken telt!
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Inmiddels wonen een aantal jongeren niet meer in Shade, maar zij zijn nog steeds met ons
verbonden. Wettelijk is de maximum leeftijd dat een kind in een kindertehuis mag wonen 18
jaar. Zij wonen bij familie of in een hostel. Jane en Elizabeth volgen al een vervolgopleiding
en John en Diana zijn zich aan het oriënteren op wat zij willen gaan doen. Hierbij worden ze
begeleid door Liz en waar nodig ook op andere vlakken ondersteund.
Tijdens de passover party hebben we met behulp van de beamer foto’s uit 2010-2012
bekeken. Hilarisch vonden de kinderen en volwassenen dit. Maar ook: wat is er veel bereikt
in relatief korte tijd. Als je ziet hoe de kinderen binnen kwamen bij Shade en nu na allerlei
hobbels op hun pad, uitgroeien tot zulke mooie jongvolwassenen. De moeite waard, zij zijn
de moeite waard!

2.7 Toekomst
In de loop van 2018 werden wij opgeschrikt door (politieke) besluitvorming die ons in ons
hart raakte. Wij zijn al jarenlang bezig om te komen tot een officiële registratie als Children’s
Charity Institution. We zagen het al aankomen, maar hoopten dat wij nog net bij de laatste
geregistreerden zouden horen. Onze laatste poging tot registratie dateerde immers al van
augustus 2017. Maar helaas, bleek dit niet zo te zijn. Vervolgens werd ons door de District
Children Officer (DCO) op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat deinstitutionalisering het nieuwe (ook westerse) beleid was en dat kindertehuizen gesloten
zouden worden. Wij moesten onze kinderen voorbereiden op terugkeer naar hun familie….
En wel op afzienbare termijn. Wij waren in shock. Natuurlijk weten wij dat er wereldwijd
teveel kindertehuizen zijn die gewoon business zijn, met vooral het belang van de eigenaar
voor ogen. Natuurlijk zijn wij het ermee eens dat kinderen het beste af zijn als zij op kunnen
groeien in een liefdevol gezin. En natuurlijk onderschrijven wij dat armoede geen reden is
om een kind in een tehuis op te nemen. Dan moet je dit gezin helpen. En natuurlijk zijn wij
ons bewust van de hechtingsproblematiek wanneer kinderen opgroeien in een tehuis. Maar
in veel gevallen was die hechtingsproblematiek er ook al toen zij bij ons binnenkwamen...
Maar de kinderen terugsturen naar de situatie waar zij uitgekomen zijn, op zo’n korte
termijn, was als een nachtmerrie voor ons. Wij werken al jaren aan het herstel van de relatie
met familie. In de loop der jaren hebben wij van alle kinderen familieleden kunnen traceren.
In de vakanties verblijven zij daar ook voor korte of langere tijd, waar mogelijk. Maar zelfs
voor die beperkte periodes gaat dit met ups en downs.
Met een dreigende, abrupte sluiting op korte termijn voor ogen, hebben wij gezocht naar
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alternatieven, met name voor de kinderen die nog op primary school zitten. We hebben
hierover met de familieleden en de kinderen gesproken en advies gevraagd bij een advocaat.
Zou het gaan lukken om Shade open te houden voor de kinderen die niet op korte termijn
naar familie kunnen (bijna al onze primaries dus…)?
En met deze dreiging gingen wij het nieuwe jaar in…. Alles wat je in jaren hebt opgebouwd
leek in rook op te gaan. Zouden we echt dat vijfjarige kind dat in april nog met goedkeuring
van de DCO bij ons geplaatst was terug moeten sturen naar dezelfde onveilige en zelfs nog
verslechterde situatie die ook op korte termijn niet zal veranderen? Een horrorscenario. Niet
de beweging en het beleid an sich, maar wel de manier waarop en het korte tijdsbestek dat
hiervoor uitgetrokken werd.
Als besturen in Kenia en Nederland/België hebben wij tegelijkertijd wel besloten dat we in
ieder geval als Community Centre verder zouden gaan. Juist als kindertehuizen gesloten
zouden worden, zouden kinderen in Thika en omgeving ons nog meer nodig hebben. Waarbij
wij hoopten dat onze sponsoren bereid zijn ons ook in deze beweging te blijven steunen. Er
zijn immers nu al zoveel schrijnende situaties…
Dit verslag schrijvende in maart 2019 weten wij inmiddels dat de soep gelukkig niet zo heet
gegeten lijkt te worden als dat deze werd opgediend. In een eerste vergadering met de
diverse instanties op 7 maart werd de dreigende boodschap van de DCO teruggefloten. Het
belang van het kind staat in het proces voorop en het proces zal een veel langere periode
beslaan dan eerder werd geschetst. En men zoekt de samenwerking, ook met niet als CCI
geregistreerde NGO’s. Voor ons een enorme opluchting. Want tijd is wat wij nodig hebben
hierin. We gaan het zien…. Maar we zullen staan voor de belangen van ‘onze’ kinderen en
voor hen blijven zorgen en hen begeleiden hierin. Met uw hulp! 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 2019
inzetten. Met hart en ziel.
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 2019 is de prioriteit op dat gebied dan ook vrijwel gelijk aan die voor 2018:
- Er is al het nodige verbeterd, maar een stabielere financiële situatie en meer specifiek ook
op het gebied van educatie is noodzaak. Onze focus zal daarom liggen op het werven van
nog meer sponsors en het opzetten van acties. Heeft u ideeën hoe wij dit kunnen realiseren?
Laat het ons weten.
- Een prioriteit die hierop aansluit is het verkrijgen van een stabiele en professionele
personele bezetting. Het stap voor stap verhogen van de salarissen naar een gangbaar
niveau lijkt hierbij voorwaarde. We hebben de salarissen eind 2018 wel weer wat verhoogd,
maar dit is nog steeds onvoldoende. Het is een grote uitdaging voor de manager en het
Keniaanse bestuur om de huismoeders naar een hoger niveau van functioneren door te laten
groeien.
- Vrijwilligers, van alle leeftijden, zijn welkom in Shade. Niet voor de verzorging van de
kinderen, want daar hebben we een vast team voor, maar wel voor alles daar omheen. De
aandacht, de organisatie van activiteiten, het aanleren van vaardigheden, het spreken van
de Engelse taal, etc. Alleen al door hun verblijf in Shade steunen zij ons financieel en dat is
zo nodig. En voor de vrijwilligers een ervaring om nooit te vergeten. Iets voor u/jou?
- Nu we zover zijn met computerlessen aan de kinderen zullen we kijken hoe we dit verder
vorm kunnen geven en uit kunnen bouwen. Hiertoe hebben wij ook contacten met
sponsoren buiten Europa.
- Het opzetten van nieuwe activiteiten voor kinderen in een achterstandssituatie in de buurt
van Shade. Denk hierbij aan het organiseren van (voorlees)middagen op zaterdag. We
kunnen dan meteen de conditie en situatie van deze kinderen
beoordelen.
- Het motiveren en begeleiden van de studenten op de middelbare
school houdt onze specifieke aandacht.
- Wij willen de samenwerking met Oasis voortzetten en verder
uitbouwen waar mogelijk en wenselijk. Met name het aanbieden
van vakopleidingen aan niet of laaggeschoolde jonge mensen is

Samen bouwen aan zijn toekomst…
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daarbij een speerpunt. Dit kan in de sloppenwijken zijn, maar ook in de directe omgeving
van Shade.
Genoeg uitdagingen dus weer, ook voor 2019.
Wij danken iedereen, ook namens het bestuur in Kenia, voor de hulp en steun in het
afgelopen jaar. Het is geweldig om jaar in jaar uit zoveel (financiële) steun te ontvangen van
een mooie groep betrokken mensen.
En natuurlijk hopen we dat wij ook de komende periode weer op u/jullie kunnen rekenen.
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3. Financieel Jaarverslag
Het vijfde boekjaar van de Stichting Shade Children Foundation Nederland loopt van de
1 januari t/m 31 december 2018.

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 VIJFDE BOEKJAAR
VAN 1 JANUARI 2018 T/M 31 DECEMBER 2018
BEGROOT
INKOMSTEN
Donaties maandelijks vast (Sponsor een kind)
Donaties algemeen doel

WERKELIJK
13350

12873,35

4500

4406,99

Donaties specifiek doel

6600

3473,83

Acties

5000

5355,87

Verkoop NL artikelen

1490

2095,20

Verkoop Keniaanse artikelen

100

78,50

Registratie en verblijfsgeld vrijwilligers

1500

2470,05

Ondersteuning derden via onze rekening

6500

7060,56

5
39045

9,02
37823,38

245
1500

248,72
2581,99
101,64
36714,09
39646,44

Rente Spaarrekening
TOTAAL

BATEN

UITGAVEN
Bankkosten
Reservering educatiefonds
Kosten website
Maandelijks budget SCF incl. support derden
TOTAAL
LASTEN

300
37000
39045

Het positieve saldo van de baten en lasten is 1823,06 euro en dit bedrag is toegevoegd 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:
- de lagere inkomsten dan begroot vanuit maandelijkse sponsoring. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat er in de berekening voor de begroting van 2018 een fout was geslopen
(dubbeltelling spaardelen).
- de donaties voor een specifiek doel zijn fors lager dan begroot. Het effect hiervan is echter
beperkt, omdat er tegenover deze donaties veelal ook specifieke uitgaven staan. Die waren
er nu ook minder.
- De hogere uitgaven dan begroot worden grotendeels verklaard door een hogere
toevoeging aan het educatiefonds (deels uit acties). Een goede zaak en hard nodig!
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De stijging van de inkomsten blijft wel fors achter op de stijging van de uitgaven. Ten
behoeve van het budget januari 2019 is in december tijdelijk bijna 2200 euro ‘geleend’ van
de gereserveerde middelen. Ter vergelijking: eind 2017 was dit tekort nog 600 euro. Dit
bijna structurele maandelijkse tekort baart ons ernstig zorgen.

3.2 Balans

Balans per 31 december 2018
Activa (bezittingen)

31-12-2018

Liquide middelen
Lopende rekening

0,73

Spaarrekening

12472,36
12473,09

Totaal activa

12473,09

Passiva (schulden)

Reserves
Bestemmingsreserve educatie
Bestemmingsreserve support derden

13680,41
631,55

Bestemmingsreserve rechtskundige hulp

55,81

Bestemmingsreserve noodopvang/family care

79,59

Bestemmingsreserve huur
Bestemmingsreserve maandelijks budget SCF

Totaal passiva

225,00
-2199,27

12473,09

Toelichting activa:
Het spaarsaldo bestaat o.a. uit een reservering voor educatie (13680,41 euro). Dit is inclusief
een klein bedrag uit een donatie t.b.v. bijles. Daarnaast omvat het een reservering voor in
2019 uit te betalen sponsoring aan derden en een reservering voor huur. Maandelijks wordt
voor de huur 225 euro gereserveerd. Ook zijn er nog een tweetal bedragen gereserveerd
voor specifieke toekomstige kosten. Voor advocaatkosten i.v.m. het traject rond de
dreigende sluiting en voor crisisopvang en family care 79,59 euro.
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Toelichting passiva:
De negatieve bestemmingsreserve maandelijks budget SCF is gebruikt
voor de dagelijkse kosten van SCF. Aan het eind van het jaar was helaas sprake van een
behoorlijk tekort voor het budget van januari, nl. 2199,27 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

2016
ksh
55500
5000
42000
9500
64000

euro

2017
ksh euro
55400
5200
62800
7900

2018
ksh euro
53000
7300
81600
8900

67100

73000

47800
55000
69300
18000
18000
25000
1100
1100
1100
242900 2314 272500 2597 319200 3042

Om het overzicht vergelijkbaar te houden wordt steeds dezelfde, gemiddelde koers
gehanteerd. Echter, de wisselkoers heeft een behoorlijke impact op het Nederlandse
financiële plaatje. Waar de koers bij transfer van het budget voor februari nog €1 = 123,97
ksh was, daalde deze in de loop van het jaar naar €1 = 113,16 ksh.
Een halfjaar huur à 150000 ksh kostte ons in januari 2018 dus 1209 euro.
Hetzelfde bedrag aan huur kost ons eind 2018 1325 euro. Een aanzienlijk verschil!

3.4 Begroting 2019
Op basis van de resultaten in 2018 en de verwachte kosten en toezeggingen voor 2019 is
een begroting opgesteld voor het jaar 2019.
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BEGROTING 2019
BEGROOT
INKOMSTEN
Donaties maandelijks vast (Sponsor een kind en
educatiefonds)

13750,00

Donaties algemeen

6000,00

Donaties specifiek doel

4500,00

Acties

6500,00

Verkoop NL artikelen

1900,00

Verkoop Keniaanse artikelen

100,00

Registratie en verblijfsgeld vrijwilligers

800,00

Ondersteuning derden via onze rekening

6500,00

Rente Spaarrekening

0,00

TOTAAL

40050,00

UITGAVEN
Bankkosten

350,00

Reservering educatiefonds

2500,00

Kosten website/promotie/overige

200,00

Maandelijks budget SCF incl. educatiekosten

37000,00

TOTAAL

40050,00

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.
Het afgelopen jaar is de informatievoorziening aan onze sponsoren wat karig geweest. Dit
werd vooral veroorzaakt door de dreigende situatie in Kenia die al onze aandacht opeiste.
Mocht u op een bepaald moment in het jaar behoefte hebben aan informatie over uw
sponsorkind of Shade in het algemeen, laat het ons vooral weten.

4. Ondertekening
Ondertekening Bestuur Stichting Shade Children Foundation Nederland
Geldermalsen, april 2019
Voorzitter
Christiaan Kooijman

Penningmeester
Dina van Doesburg

Secretaris
Birgitte van Eck
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