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Voorwoord
Graag presenteren wij u het jaarverslag van de Stichting Shade Children Foundation
Nederland (St. SCF NL). Hierin beschrijven wij de activiteiten die hebben plaatsgevonden
gedurende het jaar 2015. 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 een indicatie te geven van de samenstelling van het budget in Kenia. Wanneer
u hier meer over wilt weten, zullen wij uiteraard uw vragen beantwoorden of u voorzien van
meer informatie.
Wij zijn blij met hetgeen we weer bereikt hebben in het afgelopen jaar, ook al is onze
financiële positie nog verre van stabiel. Wij zijn ook trots op de goede samenwerking binnen
en tussen de besturen van de Nederlandse Stichting SCF en de Keniaanse NGO SCF. En in
deze context noemen we ook graag het team van medewerkers in Kenia, dat zich bewust is
van de financiële krapte, maar zich desondanks volledig inzet voor en betrokken is bij de
kinderen van Shade. Zij verdienen ons respect, want het werken met 24 opgroeiende
kinderen is een behoorlijke uitdaging.
Om helder te krijgen of we bereikt hebben wat we voor ogen hadden is het goed om af en
toe van een afstandje en over wat langere tijd naar Shade te kijken. Dan spreken de beelden
(2010 en 5 jaar later) voor zich. Deze kinderen zijn letterlijk en figuurlijk ‘de moeite waard’!

Dina van Doesburg-van’t Hoog
Voorzitter St. Shade Children Foundation NL
Mei 2016
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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.

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
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verblijfsvergoeding het kindertehuis van Shade Children Foundation te ondersteunen en er
te verblijven.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur is in 2015 uitgebreid met een lid, nl. Renate de Winter en heeft eind 2015 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
Renate de Winter, lid

De bestuursleden weten zich gesteund door ambassadeurs als fam. Vink, fam. Blaauw, fam.
Kooijman, Marleen Eelkema, Eelke van Ballegooijen, Linda Desmet en Tom en Eva van
Doesburg (zonder iemand tekort te willen doen).

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 2015 zijn er door de bestuursleden
geen kosten gedeclareerd.
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2. Jaarverslag 2015

Dit verslag beslaat de periode van 1 januari t/m 31 december 2015.

2.1 Acties
Het is iedere maand weer een uitdaging om het budget bij elkaar te
krijgen voor voedsel, huur, electriciteit, schoolkosten, salarissen,
etc. 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 gevoerde acties in het boekjaar 2015. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat de verkoop van artikelen als kaarten en vogelvoer items soms ook
is ondergebracht in de totaalopbrengst van andere activiteiten zoals bijv. de Crea Winterfair
in Tiel.

Actie
Mud Challenge
Boterkoek/cake
Statiegeld actie
Kaartverkoop
Foute Bingo infomiddag
Verkoop vogelvoer items
Vrijstadmarkt/kofferbakmarkt
Crea Winterfair
Actie schoolboeken
Actie vakantiegeld
Actie schoolgeld sec.school
Actie Welcome Peter
Schoenenactie
Markten/activiteiten Deventer
Winkelcentrum Colmschate
Goededoelshop.nl
Actie karatecertificaten
Totaal acties per kwartaal

Q1
8,00
359,80
30,00

Q2

Q3

Q4

20,00

10,00

15,00

30,00
307,35

98,00

104,00

100,35

205,35

401,50
160,00
80,00
507,00

25,00
550,00
179,00

170,00

Totaal per
actie
8,00
45,00
359,80
262,00
307,35
401,50
305,70
160,00
80,00
532,00
550,00
179,00
170,00
313,80
59,49
80,00

313,80
59,49
80,00
727,80 1278,50

576,84

1230,50

3813,64

Helaas moesten we het in 2015 doen zonder de statiegeldactie, die toch iedere maand een
mooi bedrag opleverde. De verkoopactie van vogelvoer items was echter een overweldigend
succes, ook mede dankzij Gretha van Santen en haar collega’s van Kinderopvang
Rivierenland. Daarnaast hebben de reacties en gulle donaties n.a.v. de vakantie- en
schoolgeldactie ons enorm geholpen. Niet zichtbaar in dit overzicht maar de moeite waard
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om te vermelden zijn de mensen die ons steeds voorzien hebben van verkoopbare spullen of
deze juist kochten. Van een accordeon tot kinderboekjes en Nordic walking sticks tot De
Waard tenten, alles werd verkocht in zowel binnen als buitenland (Slowakije, Kenia). Deze
verkoop van artikelen heeft ons geholpen om de maandelijkse tekorten te beperken.
De Foute Bingo Informatiemiddag werd georganiseerd met als doel om ‘de vrienden van
Shade‘ te informeren en waarderen, maar leverde daarnaast een fantastisch financieel
resultaat op: 307,35 (excl. verkoop Keniaanse artikelen).

2.2 Vrijwilligers
In 2015 verbleven zes vrijwilligers voor een maand of
langer in Shade House. Zeker bij de vrijwilligers die
langere tijd in Shade verblijven herken je een patroon
van heimwee en alles vreemd in de eerste week tot
tijd tekort en ik wil weer terug aan het eind van de
periode. Ook mochten wij nog elf bezoekers
verwelkomen, die door het jaar heen kortere tijd in
Shade verbleven. Hieronder waren 2 Amerikanen die
in Makuyu een kindertehuis aan het opzetten zijn. Het is goed om de ervaring, die wij in de
loop der jaren hebben opgebouwd, te delen.
De vrijwilligers dragen alleen al doordat zij verblijfsgeld betalen, bij aan het voortbestaan
van Shade. Daarnaast brengen zij vaak kleding, speelgoed, etc. mee voor de kinderen van
Shade en ook daarbuiten of nemen zij kleding en goederen die wij
ingezameld hebben voor ons mee. 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, Mugumoini, project voor authistische kinderen, St. Patricks Special Unit, etc.
Er worden regelmatig voedselpakketten naar ouderen in de slums
gebracht. Daarnaast hebben de vrijwilligers van zomer 2015 er ook
voor gezorgd dat Shade House werd voorzien van een prachtige
buitenkeuken! Dit was een eis van de Health Office voor de
registratie als een Childrens Charity Institution. De buitenkeuken is
niet alleen in praktisch opzicht een aanwinst, maar is ook een sociaal
middelpunt geworden. Hier zijn al heel wat gesprekken gevoerd en ervaringen gedeeld door
de huismoeders, de vrijwilligers, maar ook de kinderen.
Van niet te onderschatten waarde is de aandacht die vrijwilligers de kinderen geven in de
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vorm van hulp bij het huiswerk, een verhaaltje voorlezen en gewoon even kletsen en
knuffelen. Ook een dagje uit of een keer naar het zwembad wordt zeer gewaardeerd!

De dreiging van terrorisme heeft niet alleen zijn weerslag op het toerisme, maar ook op het
aantal vrijwilligers dat naar Kenia gaat. Het blijft een lastig onderwerp, want garantie kunnen
we niet geven, dat kun je nergens, maar het is ook jammer te bemerken dat het mensen
belemmert in hun keuze. Al met al zijn wij heel blij met de vrijwilligers en bezoekers die een
zo’n wezenlijke bijdrage leveren aan Shade House en de verbondenheid met de mensen die
ons project van harte steunen.
In december hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt en zijn
we een officieel erkend leerbedrijf geworden voor MBO
studenten. Zij kunnen nu stage lopen in Shade, bij Umoja of
een van de andere projecten waarmee wij samenwerken.
Op die manier willen wij ook invulling geven aan een
verbreding van de hulpverlening en ondersteuning
(outreach) in de verwachting dat dit tot een win-win
stituatie kan leiden voor de stagiair, 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 2015 is het aantal maandelijkse sponsoren gestegen van 21 naar 29. Dit was een van onze
doelen voor 2015 en hier zijn we dus heel blij mee. De gesponsorde bedragen variëren van 5
tot 35 euro per maand met een totaalbedrag van 570,50 euro per maand. Zestien 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
jaarultimo werd er in totaal 145 euro per maand gespaard voor de studie van de kinderen.
De overige sponsoren steunen Shade in het
algemeen. Deze toename van de maandelijkse
sponsoring geeft SCF een stabielere basis, die we
in 2016 nog heel graag verder zouden
uitbreiden. Zaken als veiligheid hebben hier
immers minder impact op.
De kinderen vinden het contact met hun
sponsors ook leuk en maken graag een tekening,
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brief of zelfs een filmpje om mee te geven naar Nederland en vinden het top om post te
ontvangen!

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 6 sponsoren hier al gebruik van gemaakt.

2.4 Educatie
Carol heeft haar vervolgopleiding voor Tour & Drivers guiding
afgerond en een Certificaat ontvangen. Het externe (her)examen
heeft ze helaas niet gehaald. Ondanks het feit dat wij begrijpen
dat het niet gemakkelijk is om na 4 jaar boarding school weer in
Shade te wonen, was haar gedrag onacceptabel geworden t.o.v.
de huismoeders, de andere kinderen en zelfs de vrijwilligers. Eind
2015 heeft zij dan ook ongeveer een maand bij haar grootmoeder
gewoond. Deze time out, de gesprekken en de stevige brief met
de voorwaarden waaronder zij terug kon keren naar Shade,
hebben een positief effect gehad. Zij is gestart met het laatste
deel van haar opleiding Cooking and Bakery en heeft daar veel plezier in. Het is of er nu een
andere Carol in Shade woont en daar zijn we heel blij mee. Wel zijn we ons er van bewust
dat we voor de andere kinderen als ze van secondary school komen een andere oplossing
moeten vinden (begeleid uitwonend). Dit is een uitdaging voor 2018.
Naast Jane (form 2) zijn in februari ook John en Diana gestart op secondary school. Diana is
toegelaten op een goede, maar dure school in de buurt van Meru. Voor John is dichterbij
een school gevonden. Gelukkig wordt John (net als Jane en Carol-beroepsonderwijs) voor 4
jaar secondary school gesponsord door St. Bee 4 Life en is er voor Diana ook particuliere
sponsoring gevonden (fam. Goethals en Kroon).
In 2015 had educatie wederom een hoge prioriteit voor SCF, aangezien begin 2016 Ann en
Elizabeth ook naar secondary school zouden gaan. 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 Ann en Elizabeth hadden we, dankzij de maandelijks gespaarde bedragen van
de sponsors wel een goed begin, maar nog lang niet genoeg. Wij waren daarom heel blij met
het besluit van de vrijwilligers/sponsor Marijke, Tessa en Lore om het restant van hun
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sponsorgeld te bestemmen voor de studie van Ann. En het was voor ons een enorme
opluchting dat op de valreep, na een aantal kleinere donaties, uiteindelijk de fam. Eelkema
het resterende grote gat dichtte. Voor de komende jaren zal de financiering van educatie
een van de grootste en zeer belangrijke uitdagingen blijven, want ook eind 2016 zullen weer
drie kinderen (Francis, Peter en Big Joyce) primary school verlaten.

2.5 Ontvangen steun en donaties
We ontvingen in 2015 heel veel steun. Zowel in de vorm van belangstelling, meeleven, het
bieden van hulp bij het opzetten van acties, als de natuurlijk ook heel belangrijke financiele
ondersteuning. Deze financiele ondersteuning is uiteraard onmisbaar en wordt enorm
gewaardeerd.
De bestuursleden Renate de Winter en Dina van Doesburg verbleven ieder twee maal in
Shade House in 2015 en altijd 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 schoolboeken (dankjewel Lien!) en een aanvullende donatie van St.
Bee 4 life van 400 euro voor studiekosten die we gemaakt hebben voor Carol in 2014 en die
niet uit het afgesproken sponsorbedrag betaald konden worden. Dit laatste bedrag was echt
een meevaller en dit hebben we toegevoegd aan het algemeen studiefonds.
In augustus werd Peter (+ 6 jr) verwelkomd in Shade. Peter was
aan zijn lot overgelaten in de sloppenwijk Kiandutu tot Newton
(Life skills OASIS group, die in de slums met straatkinderen werkt)
zich over hem ontfermde en hem uiteindelijk bij familie
onderbracht. Na een traumatische ervaring bleek dit geen
haalbare kaart en werd ons verzocht om hem een veilige plek te
geven in Shade. En wat doe je dan als een kind op je drempel
staat? Dan kun je alleen maar besluiten om hem op te nemen.
Ook al is onze financiële positie niet rooskleurig. Gelukkig kregen
we veel reacties en donaties op onze oproep ons te helpen om de
extra kosten, die Peters komst veroorzaakte, te dekken.
En Peter doet het hartstikke goed en heeft in Cliff een vriend gevonden.
Onze ambassadeur Eva regelde een aanvraag bij het Medewerkersfonds van ING en we
ontvingen van hen 1000 euro. Een eerste bedrag van bijna 60 euro werd ontvangen van
Goededoelenfonds.nl en Kaasboerderij Van Leeuwen&Van Doesburg startte met de verkoop
van fotokaarten t.g.v. SCF.

Mei 2016

9

Jaarverslag 2015
Een groot bedrag, vele kleine bedragen die een groot bedrag maken. Samen zorgen ze dat
wij de aardappels en bonen kunnen betalen en medewerkers hun broodnodige salaris
krijgen.
Ook de kerken lieten zich niet onbetuigd. Van de PKN kerk in Beesd kregen we de opbrengst
van de kerstcollecte (320 euro) en ook van de Diaconie in Tricht ontvingen we het mooie
bedrag van 200 euro. Dit naast een mooie donatie van de Kindernevendienst, 250 euro.
Nadat Dina tijdens een ochtend van de vrouwenontmoetingsgroep van de PKN kerken in
Geldermalsen had verteld over haar passie (SCF), ontvingen wij een donatie van 150 euro.
Geweldig!
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 4 keer fruit in een week. Alle beetjes helpen!

2.6 SCF Kenia
De samenstelling van het Keniaanse bestuur is in 2015 ongewijzigd gebleven. De enige
wijziging is dat Florence Umoja Children’s Project als
aandachtsgebied overgenomen heeft van Naftali. Het
Keniaanse bestuur bestaat nu uit:
Naftali Kaguongo, voorzitter/oprichter
Teresa Muchiri, penningmeester
Florence Nuytho, secretaris
Dina van Doesburg, lid

Er zijn geen wisselingen geweest geweest in de
personele bezetting, die bestaat uit:
Miriam

manager

Ann

housemother (day)

Rose

housemother (night)

Elizabeth

housemother (part time)

Moses

watchman

Waithaka

social worker (part time)
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De huismoeders Ann, Rose en Elizabeth vormen samen een goed team. Moses, onze
bewaker, is voor de kinderen een mannelijk rolmodel.
De kinderen doen het goed. Al baren de resultaten van de kinderen in het voortgezet
onderwijs ons nog wel zorgen. De vrijblijvendheid moet daar wat vanaf, maar daar wordt
hard aan gewerkt. Veel kinderen hebben in het verleden een leerachterstand opgelopen en
het kost tijd en energie om dit in te halen. Daarom zijn we met David een jaar eerder dan
normaal gestart met bijles, omdat hij een groot deel van de basis gemist heeft de eerste
jaren. En met succes, want hij is goed vooruit gegaan en is daar trots op. Leren wordt zo ook
leuker.
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 en zoeken
zij net als iedere andere puber continu de grenzen op. Een uitdaging voor de huismoeders en
de bestuursleden.
In Shade besteden we veel aandacht aan de familiebanden, hoe
ingewikkeld en verrassend die soms ook zijn. In 2015 hebben we
de oma van small Esther getraceerd. Nu heeft zij ook een adres
om in de vakanties een aantal dagen te verblijven. En dat is goed,
want later moeten zij immers ook verder in de Keniaanse
maatschappij en familie is daarbij belangrijk. Met Kerst was Shade
zelfs gesloten, want bijna alle kinderen waren op familiebezoek en
de vijf kinderen waarvoor dit niet mogelijk was, verbleven bij de
bestuursleden Naftali en Teresa en hun gezinnen. De geplande
Kersttractatie is daarom doorgeschoven naar Nieuwjaarsdag, toen iedereen weer terug was.
Het is goed om te constateren dat ook de betrokkenheid van de mensen in de omgeving van
Shade nog verder 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 bijna maandelijks zichtbaar is in
de maandbudgetten.
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Een goede ontwikkeling is ook dat eindelijk de bouwmaterialen van de buurman van ons
terrein verdwenen zijn. Deze beperkten de kinderen bij het spelen en vormden een
veiligheidsrisico. Aangezien dit ook een van de vereisten was voor registratie als CCI, is het
fijn dat dit (eindelijk) geregeld is.
In Shade was er ook een verlies te betreuren. De kleinzoon
van Rose, Noel, die iedere dag een paar uur met haar naar
Shade kwam en waar de kinderen mee speelden en die zij op
hun rug droegen, overleed in juni geheel onverwacht. Triest
voor Rose en haar dochter, maar ook de kinderen in Shade
missen hem.
Naast verdrietige zaken waren er echter ook voldoende redenen om een feestje te vieren.
Zo vierden Ann en Elizabeth dat zij primary school verlaten hebben en daarbij hoort in Shade
een traditioneel passover feest. Alleen de voorbereidingen
waren al een feest op zich: kleding uitzoeken, schoenen
kopen, een bijpassende ketting en andere versierselen en
zelfs een vleugje lipstick. Naftali’s dochter vierde dit feest
met ons mee, want Rita zat op dezelfde school en kwam
iedere dag in Shade voor de bijles.
Ook bestuurslid Teresa werd in het zonnetje gezet, omdat
zij haar universitaire studie Psychologie met succes
afgerond heeft. Wat een prestatie naast de zorg voor haar gezin en haar baan als
verpleegkundige. Zij is een voorbeeld voor iedereen in Shade!
Aansluitend hebben we op deze 5e december het
Sinterklaasfeest gevierd, met cadeautjes en gedichten
voor iedereen en een heuse (zwarte) Sinterklaas en
witte Pieternel. Dat zoiets simpels zoveel plezier kan
brengen in een huis.... Geweldig!

2.7 Toekomst
In de tekst hiervoor zijn al een aantal prioriteiten voor de toekomst genoemd: een stabielere
financiele situatie en meer specifiek ook op het gebied van educatie. Dit hopen we deels te
bereiken door voor alle kinderen een sponsor te vinden.
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Verder is er de wens 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.
Hoge prioriteit is er ook voor de activiteiten rond de registratie als CCI. Wat zou het mooi zijn
als we dat eindelijk eens rond kunnen krijgen.... Dit is echt een energievretend traject dat
heel veel geduld en relativeringsvermogen vraagt.
Verder zullen we vooral ook werken aan de verbetering van de studiemotivatie van de
kinderen en opleiding/ondersteuning van de medewerkers t.b.v. de begeleiding van met
name de jongeren in Shade (positive parenting).
Genoeg uitdagingen en wensen 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.

Asante sana!

Enorm bedankt!
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3. Financieel Jaarverslag
Het tweede boekjaar van de Stichting Shade Children Foundation Nederland loopt van de
1 januari t/m 31 december 2015.

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 TWEEDE BOEKJAAR
VAN 1 JANUARI 2015 T/M 31 DECEMBER 2015
INKOMSTEN

BEGROOT

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 Projectmaandelijkse vergoeding projectbudget*
Rente Spaarrekening

TOTAAL

BATEN

WERKELIJK

4500,00
6000,00
5000,00
5000,00
1400,00
75,00
3500,00
700,00

5467,35
4138,22
5189,60
3813,64
1607,60
140,20
3613,05
720,00

8000,00
25,00
34200,00

7081,06

28,41
31799,13

400,00
100,00

393,31
129,00

33700,00
34200,00

30230,33
30752,64

UITGAVEN
Bankkosten
Kosten website
Maandelijks budget Umoja + SCF incl.
educatie

TOTAAL

KOSTEN

Het positieve saldo van de baten en lasten is 1046,49 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 31-12-2015

Activa (bezittingen)

31-12-2015

Liquide middelen
-

-

Lopende rekening 176,02
Spaarrekening
2955,56
3131,58

Totaal activa

3131,58

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

2795,56
160,00
176,02
3131,58

Toelichting activa:
Het spaarsaldo bestaat uit een reservering voor educatie (2795,56) 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.
Maandelijks budget
Voedsel
Hygiëne
Schoolkosten
Water, elektriciteit, brandstofkosten
Overige kosten
(accountant, transport, medische kosten,
Internet, certificering, etc.)
Salarissen
Huur
Bankkosten
TOTAAL

2014
ksh
44000
5000
31000
12000
40000

euro

40000
18000
1500
191500 1841,35

2015
ksh
47500
5100
25000
11000
39200

41800
18000
1200
188800

euro

1815,39

Mede dankzij de frequente (voedsel)donaties in Kenia zijn de maandelijkse kosten nagenoeg
gelijk gebleven. Dit verdient een compliment voor de medewerkers en het Keniaanse
bestuur.

3.4 Begroting 2016
Op basis van de resultaten in 2015 en de actieplannen en toezeggingen voor 2016 is een
begroting opgesteld voor het jaar 2016.
BEGROTING 2016

INKOMSTEN
Donaties maandelijks vast (Sponsor a child)
Donaties algemeen doel
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

BEGROOT
6840,00
4000,00
5000,00
4500,00
1400,00
125,00
3500,00
720,00
7000,00
35,00
33120,00

LASTEN
Bankkosten
Reservering educatiefonds
Kosten website
Maandellijks budget Umoja + SCF incl educatie

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

TOTAAL

33120,00

LASTEN
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4. Ondertekening
Ondertekening Bestuur Stichting Shade Children Foundation Nederland
Geldermalsen, mei 2016

Voorzitter
Dina van Doesburg

Penningmeester
Bas van Doesburg

Secretaris
Evelien Vink
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