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
2017. 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
2018. Wat is er nodig en waar ligt onze focus op?
Het jaar 2017 is wederom een jaar geworden van (te) veel veranderingen, veranderingen die
wij soms wel en soms ook niet hadden voorzien. Veranderingen kosten aandacht en energie.
Veranderingen n.a.v. negatieve gebeurtenissen nog meer. Maar ook daar leren wij weer van
en we kwamen er samen doorheen. Wat ons daarbij 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. Ondanks de moeilijkheden die wij moesten overwinnen, zijn wij
blij met wat wij 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 wederom een groei
van het aantal maandelijkse sponsoren. Shade zou niet kunnen bestaan zonder U!

Christiaan Kooijman
Voorzitter St. Shade Children Foundation NL
Dina van Doesburg-van’t Hoog
Penningmeester St. Shade Children Foundation NL

nnin

2017-3

Inhoudsopgave
Voorwoord

2

1.

Stichting Shade Children Foundation
1.1 Algemene gegevens
1.2 Visie, missie, doel en activiteiten
Visie:
Missie:
Doel:
Activiteiten:
1.3 Samenstelling van het bestuur in 2016
1.4 Bezoldiging van het bestuur

4
4
4
4
4
4
5
5
5

2.

Jaarverslag 2017
2.1 Acties
2.2 Vrijwilligers
2.3 Maandelijkse sponsoren
2.4 Educatie
2.5 Ontvangen steun en donaties
2.6 Shade Children Foundation Kenia
2.7 Toekomst

6
6
8
9
10
11
12
15

3.

Financieel Jaarverslag
3.1 Staat van kosten en baten
3.2 Balans
3.3 Indicatie bestedingen in Kenia
3.4 Begroting 2018

17
17
18
19
20

4.

Ondertekening

20

Jaarverslag 2017 Stichting Shade Children Foundation Nederland

2017-4

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
•
•
•
•
•

Christiaan Kooijman, voorzitter
Dina van Doesburg, penningmeester/oprichter
Renate de Winter, secretaris
Bas van Doesburg, lid
Marijke van Santen, lid

(wijz. functie vanaf
(wijz. functie vanaf
(wijz. functie vanaf
(wijz. functie vanaf
(per 4 juli 2017)

•
•

Michella van Ballegooijen, lid
Evelien Vink, secretaris

(tot 22 september 2017)
(tot 1 april 2017)

4
4
4
4

juli 2017)
juli 2017)
juli 2017)
juli 2017)

Onze secretaris Evelien Vink heeft haar lidmaatschap van het bestuur (secretaris) per 1 april
beëindigd. Michella van Ballegooijen heeft haar lidmaatschap per 22 september beëindigd.
Wij danken hen beiden voor hun inzet en (blijvende) betrokkenheid bij Shade.
Marijke van Santen is per 4 juli lid geworden van het bestuur. Welkom!
Deze wijzigingen waren aanleiding om ook te kijken naar de rolverdeling binnen het bestuur.
Renate de Winter was bereid om de functie van secretaris over te nemen. Christiaan
Kooijman is vervolgens benoemd tot voorzitter en Dina van Doesburg heeft nu ook formeel
de rol van penningmeester op zich genomen.
De bestuursleden weten zich gesteund door ambassadeurs als fam. Kooijman, fam. Blaauw,
fam. Van Dijk, fam. Van Ballegooijen, Marleen Minderhoud, 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 2017 zijn er door de bestuursleden
geen kosten gedeclareerd.
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2. Jaarverslag 2017
Dit verslag beslaat de periode van 1 januari t/m 31 december 2017.

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 (2018 negen studenten) en
vervolgonderwijs (2018 één student). Door het jaar heen zijn er diverse acties in gang gezet
en uitgevoerd door de bestuursleden en de ambassadeurs.
Een fantastische opbrengst werd dit jaar gerealiseerd door de familie
Kooijman. Wekelijks werden er eierkoeken gebakken en verkocht.
Dank ook aan de afnemers! Daarnaast waren er succesvolle acties
voor de crisisopvang van vijf kinderen uit een gezin, medische
kosten voor Rueben, onderwijskosten en schoolboeken, een
kofferbakverkoop in Gabon, Afrika, etc. Een watertank werd
gesponsord en er werd een prachtig bedrag ingezameld voor de
tankbasis en een pomp. Geweldig blij waren we hiermee. Ook voor
een nieuw onderkomen voor onze bewaker Moses werd actie
gevoerd en met succes.
De bedragen die we ontvangen dankzij de vele mensen die webshopbestellingen via
Sponsorkliks.nl en Doelshop.nl doen voor ons, worden steeds hoger en frequenter en leveren
op jaarbasis bijna 500 euro op. Zeker de moeite waard dus!
In december maakten we een mooie start met de wijnactie. De opbrengst van deze
doorlopende actie komt ten goede aan het educatiefonds. In het voorjaar zullen we een
mooie rosé aan het assortiment toevoegen. De wijn is te bestellen via onze website, die
overigens door bestuurslid Marijke is geactualiseerd en
voorzien van een nieuw jasje. De wijn is verkrijgbaar met
een gepersonaliseerd etiket of een algemeen etiket waar u
zelf een wens op kunt schrijven.
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 Vooren Najaarskinderkledingbeurzen in Kerkdriel, leverden veel goed verkoopbare items op.
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Birgitte van Eck startte ook met het verkopen van spullen voor Shade. Top. Al met al was
deze verkoop weer goed voor ruim 1800 euro.
Onze fotowenskaarten worden nog steeds verkocht in Klundert en Geldermalsen, aan een
huisartsenpraktijk 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.
Hieronder vindt u een overzicht van de uitgevoerde acties in het boekjaar 2017.

Actie

Q1

Q2

Q3

Wijnactie (educatiefonds)
Eierkoek actie Klundert

200,00

Actie schoolreis

200,00

102,25

Actie watertank/budget

355,00
110,00

47,00

Actie Kerstdiner (stil)
35,00

Verkoop vogelvoer items

7,50

Activiteiten Winkelcentr.
Colmschate

50,00

Statiegeldacties

56,25

Actie library

293,54

218,98

721,23
105,60

270,00

Eieren/ hooiverkoop

293,54
105,60

Actie noodhulp kinderen
Kaartverkoop

Q4

69,50

49,75

50,00
125,00

282,00

92,50

92,50

54,60

208,85

60,00

67,50
50,00

220,35
75,00

75,00
325,00

294,17
18,00

46,00

162,50

162,50
277,50

185,00

110,00

Voedselactie

100,00

Sponsorkliks

75,51

150,85

Doelshop.nl

79,56

59,68

Totaal acties per Q

28,00

277,50

Actie Rueben

1290,49

325,00
294,17

AH Perla koffiepunten
Actie schoolkosten
primaries (uniformen,
etc.)
Vervanging wachthok
Moses+voedsel etc.

276,60
5,00

Actie schoolgeld
secondary school
Actie schoolboeken

320,00
355,00

5,00

Actie vakantiegeld

Totaal
per
actie

295,00

35,00

135,00
127,85

354,21
139,24

717,10 1115,53 1758,32 4881,44
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2.2 Vrijwilligers
In 2017 verbleven drie Nederlandse vrijwilligers in Shade House. Eén
stagiaire kwam voor twee weken naar Thika. Daarnaast waren er vijf
vrijwilligers die wel overdag naar Shade kwamen, maar de nacht in
Thika town doorbrachten. En we mochten onze jongste vrijwilliger ooit
verwelkomen, Annesophie (6 jaar), wat een topper!
Verder hadden we een bezoekers uit o.a. Schotland, België, Portugal,
Spanje, USA , Nederland en Saudi Arabië.
De verkiezingen in augustus en de politieke onrust daarna, maakten dat een aantal
vrijwilligers toch af moest zien van een verblijf in Kenia. Hopelijk volgend jaar beter.
De vrijwilligers en bezoekers dragen alleen al doordat zij verblijfsgeld betalen, bij aan het
voortbestaan van Shade, maar het belangrijkste zijn de aandacht, ontspanning en liefde die
zij de kinderen en de medewerkers geven en de motiverende werking die daar vanuit gaat.
De vrijwilligers dragen door hun dagbesteding ook bij aan projecten in de omgeving. Het
afgelopen jaar waren dit Thika Life Skills Oasis, project voor
straatkinderen in Kiandutu slums en de special unit van Kenyatta
Primary. Er worden ook een aantal keren voedselpakketten naar
ouderen en hulpbehoevende families in de slums gebracht.
Vrijwilliger Romy heeft de staf en de kinderen EHBO les gegeven,
het geen niet alleen nuttig, maar ook erg leuk was.
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.
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2.3 Maandelijkse sponsoren
In 2017 is het aantal maandelijkse sponsoren gestegen van 43 naar 50. 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 zullen hier in 2018 wederom een aandachtspunt van maken. We zoeken met
name sponsors voor het educatiefonds, zodat we ook de komende jaren de kinderen goed
onderwijs kunnen bieden.
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

De gesponsorde bedragen variëren van 5 tot 100 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 297,50 euro per maand gespaard voor de studie van de
kinderen. Van twee studenten werd de (vervolg)studie in 2017 gefinancierd door Stichting
Bee4Life en van twee studenten werd deze volledig door een bedrijf en particulieren
gesponsord. 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
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. Soms wordt er ook gebeld met sponsors 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.
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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. Acht sponsoren maken gebruik van deze
mogelijkheid.

2.4 Educatie
In 2017 had educatie wederom een hoge prioriteit voor SCF, aangezien er begin 2018 weer
twee kinderen naar secondary school zouden gaan: Linet en Dorcas. 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. Gelukkig was er voor Linet en Dorcas al
een mooi bedrag gespaard, maar begin november hadden we in totaal nog 2500 euro nodig.
Mede dankzij de wijnactie en mooie donaties voor dit doel,
kregen we het bedrag net op tijd bij elkaar. Alleen voor Jane,
die secondary school heeft afgerond, is dit niet op tijd gelukt en
hier zullen we dus nog actie op moeten ondernemen.
Voor de komende jaren zal de financiering van educatie een van
de grootste en zeer belangrijke uitdagingen blijven, want ook
eind 2018 zullen weer drie kinderen (Jackson, Precious en B.
Esther) primary school verlaten. Bij onze zoektocht naar nieuwe sponsors zal de mogelijkheid
voor sponsoring van het educatiefonds dan ook nadrukkelijk genoemd worden.
De kinderen die op primary school zitten kregen ook in 2017 dagelijks bijles. Voor de
secondaries is gedurende de vakantie in april bijles georganiseerd. Helaas vielen de
schoolresultaten in 2017 over de hele linie nogal tegen, maar mogelijk waren hier ook
andere factoren van invloed.
In 2017 hebben we ook een start gemaakt met computerlessen. Onze bijlesleraar gaf deze
lessen op vrijwillige basis. Later heeft ook een vrijwilliger nog lessen gegeven, maar de
conclusie was dat deze lessen onvoldoende aansloten op het niveau en de behoefte van de
kinderen. Aan het eind van het jaar zijn we gestart met (gesponsorde) lessen door een
gekwalificeerde leraar. Dit is echter wel prijzig (75 euro per maand). De computerlessen
zullen op termijn ook aangeboden worden aan onze medewerkers en mogelijk later aan
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kansarme kinderen in de buurt.
Gedurende de lange zomervakantie in november en december is er gestart met
voetbaltraining. Tijdens de vakantie wordt die dagelijks gegeven van maandag tot zaterdag
en daarna drie keer per week. Bestuurslid Gordon heeft daar een actieve rol in gespeeld.

2.5 Ontvangen steun en donaties
Niet vermeld in het actie-overzicht is de geweldige donatie die wij ontvingen van Fluvium
Basisschool Op ’t Hof. De door hen georganiseerde sponsorloop leverde ons een donatie van
900 euro op! Niet alleen het bedrag maar ook de betrokkenheid van de kinderen was mooi
om te zien.
Ook in Tricht, werd er in de PKN kerk een boekenmarkt voor Shade gehouden die ons een
prachtige donatie van 600 euro opleverde. Hiervoor werden o.a. een printer en twee
bureaustoelen aangeschaft en konden de zitbanken bij de eettafel vervangen worden. Verder
ontvingen wij mooie donaties van o.a. WandeLingeCluppie, FastForward BV, St Vierdaagse
Sponsorloop (Mirjam Bijsman), Ten Brinke en kerken in Tricht, Fijnaart, Klundert en Beesd!
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.
Bestuurslid Dina van Doesburg verbleef in 2017 drie keer
in Shade House. Wellicht goed om te vermelden is, dat de
kosten hiervan volledig voor rekening zijn van de
bestuursleden zelf. Ook dit jaar ging zij 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…
In april werden er bijvoorbeeld nieuwe hoezen voor op de
banken gekocht. In december werd een bijdrage geleverd
aan het traditionele Passover feestje en er werd verf gekocht om de glijbaan en schommel te
verven, nadat deze onder leiding van vrijwilliger Ronny vakkundig was gerepareerd en weer
in de beton gestort. Ook werd de rest van het terrein opgehoogd, dankzij deze Belgische
vrienden.
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Bezoeker Tamim sponsorde een dagje uit en heeft het
ook mogelijk gemaakt dat we kunnen starten met een
kippenproject. Het is de bedoeling dat we zestig kippen
houden en de eieren die we zelf niet nodig hebben,
verkopen.

2.6 Shade Children Foundation Kenia
De eerste acht maanden van 2017 zouden we het liefst uit onze geschiedenis willen
schrappen. Maar ook weer niet want ook slechte tijden hebben positieve facetten, al duurt
het soms even voor we die ook zien. De aanvankelijk positieve ontwikkeling die Shade onder
nieuwe manager Richard leek door te maken, veranderde in een nachtmerrie in het tweede
kwartaal van dit jaar. Richard bleek een notoire narcistische leugenaar te zijn die niet alleen
Shade financieel schade toebracht maar ook onze goede naam aantastte. Daarnaast heeft hij
met zijn leugens veel leed veroorzaakt voor een aantal van de kinderen en ook voor onze
voorzitter Naftali.
Nadat wij in september min of meer volledig overzicht hadden van de (financiële) schade,
hebben wij in oktober onze vaste sponsoren en Vrienden van Shade geïnformeerd. Dit was
een spannend moment, want het is niet fijn om aan je trouwe sponsoren te moeten melden
dat na aftrek van het vakantiegeld en de halve maand salaris er een bedrag van ongeveer
1000 euro overbleef waarvan wij zeker weten dat de manager dit in eigen zak gestoken
heeft. Wij hebben onze oprechte verontschuldigingen aangeboden en aangegeven welke
maatregelen we hebben getroffen om dit soort
situaties in de toekomst zoveel als mogelijk te
voorkomen.
Samenvattend: een zwarte pagina in onze
geschiedenis, die wij ook graag weer omslaan om
verder te schrijven aan ons verhaal dat gelukkig
hierna ook weer een positieve wending nam. In
augustus hebben wij een nieuwe manager
aangenomen, de nummer twee uit de sollicitatieprocedure van het jaar ervoor. We hebben
vertrouwen in Liz en haar aanpak. Zij heeft jarenlang bij Action for Children gewerkt en heeft
dus veel ervaring in het werken met kinderen met een complexe achtergrond. Dit en de
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steun die wij kregen nadat we onze sponsors geïnformeerd hadden, maakten dat we verder
konden. We zijn heel dankbaar voor het vertrouwen dat we kregen en voor de goede
samenwerking in en tussen de besturen van SCF Kenya en St. SCF NL.
Ook voor de personele bezetting hadden de gebeurtenissen gevolgen. Contracten werden
met drie maanden verlengd om uit te vinden in hoeverre de huismoeders betrokken waren
bij het bedrog en het verbloemen van ongewenste situaties. Eind 2017 was de bezetting qua
huismoeders nog niet op orde. Het is erg moeilijk om ervaren en betrouwbare huismoeders
te vinden, zeker als er een beperkt budget is.
Wel hebben we nu de personeelsadministratie weer en beter op orde en dragen maandelijks
belasting, pensioen- en ziektekostenverzekeringspremies af.
Het Keniaanse bestuur van de NGO SCF bestaat eind 2017 uit:
•

Naftali Kaguongo, voorzitter/oprichter

•

Teresa Muchiri, penningmeester

•

John Mbugua Mbote, secretaris

•

Gordon Cross, lid

•

Dina van Doesburg, lid

Per 1 januari 2018 heeft de huurbaas een huurverhoging aangekondigd. We gaan nu 225
euro per maand betalen i.p.v. de 160 euro die we de afgelopen jaren betaald hebben. De
reserveringen die we hiervoor maandelijks maken zijn hierdoor
per 1 juli aangepast. Het pand en met name de ruimte
eromheen zijn enorm opgeknapt. De laptops en computers die
bijna allemaal geïnfecteerd waren met virussen, zijn opnieuw
geprogrammeerd en weer in gebruik. In september hebben Liz,
Gorden en Dina de administratie en het kantoor opgeruimd en
er meer orde en structuur aangebracht. Liz heeft deze lijn
doorgezet.
Sinds augustus vieren we ook één keer per maand de
verjaardagen. Er is een box met cadeautjes, een hoed, slingers
en wat lekkers te eten en drinken. We zoeken trouwens nog
sponsors voor dit maandelijkse budgetonderdeel van 5 euro…
We hebben een aantal keren zogenaamde emergency cases opgevangen. Kinderen die op
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straat terecht gekomen zijn of in heel slechte omstandigheden verkeerden. Een vijftal
kinderen uit een gezin verbleef enige tijd in Shade en wij konden dit gezin assisteren doordat
we veel financiële steun kregen na onze oproep. Eind 2017 verbleven nog twee van de vijf
kinderen in Shade en vond er nazorg plaats voor de andere drie.
De kinderen van Shade maakten een moeilijke en verwarrende tijd door het afgelopen jaar.
Het duurde zeker tot in december voordat de vertrouwensrelatie weer hersteld was. En met
23 van de 25 kinderen boven de tien jaar, is het natuurlijk niet gek dat er eigenlijk geen dag
in Shade is zonder problemen, dilemma’s of
uitdagingen. Tel hierbij op het feit dat de huismoeders
grotendeels onervaren zijn en je kunt een inschatting
maken van de uitdaging waar Liz en de andere
medewerkers voor staan. Maar er waren ook mooie
momenten. De brief die Diana geschreven had aan
Naftali om hem te informeren over de misstanden,
moedig! Het samen werken aan de glijbaan en
schommel, de bouw van het kippenhok, mooie toespraken bij het afscheid van bezoekers, de
manier waarop Liz situaties met de kinderen aanpakt, de zorg
die besteed wordt aan een kind met een gebroken been. Het
passover feest dat we mochten vieren met Linet en haar
sponsor uit België en Dorcas en haar grootmoeder. De
kerstboompjes in Shade werden bewonderd en zo ook de
handdoekensets die weer verzorgd waren door oudbestuurslid Michella. En, van heel andere aard, maar ook mooi
om te zien: Daniel die tijdens het feestmaal eerst de kat eten
gaat geven voor hij zelf zijn bord ophaalt. Het feest werd
afgesloten met een niet gepland maar oh zo leuk en spannend
ritje op een dromedaris. Wat een mooie dag!
Carol is in september officieel uitgestroomd en zij werkt in Nairobi en woont bij een vriendin.
We kregen gedurende het jaar veel bezoek van allerlei groepen Kenianen. Zoveel zelfs dat
we dit moeten beperken. De kinderen moeten immers ook tijd overhouden om te spelen en
te relaxen. Maar de donaties helpen ons enorm.
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2.7 Toekomst
Alhoewel onze prioriteiten in de voorgaande hoofdstukken soms al wel genoemd zijn, zetten
we ze hieronder nog eens op een rijtje:
- 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 nog steeds onderbetaald worden.
Alhoewel de werving van meer vrijwilligers en stagiaires logisch lijkt, is dit te zeer afhankelijk
van de situatie in Kenia en de wereld. De verkiezingen in augustus 2017 zijn hierbij bijv. al
een beïnvloedende factor geweest. Onze focus zal daarom liggen op het werven van nog
meer sponsors en het opzetten van acties.
- 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 inmiddels al wel verhoogd, maar dit
is nog onvoldoende. Het is een grote uitdaging voor de manager en het Keniaanse bestuur
om de huismoeders naar een hoger niveau van functioneren te tillen.
- Verder is er nog steeds de noodzaak om verder 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. Officieel mogen de kinderen
vanaf hun 18e jaar niet in Shade wonen.
- De registratie als CCI (Charitable Children’s Institute) leek rond in 2016, maar heeft door
veranderde regelgeving weer vertraging opgelopen…. In augustus 2017 hebben wij
wederom het complete dossier aangeleverd, maar tot op heden hebben wij nog geen
uitsluitsel gehad. Het is echt een energievretend traject dat heel veel geduld en
relativeringsvermogen vraagt.
- Nu 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.
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- Wij willen de samenwerking met Oasis voortzetten en verder
uitbouwen waar mogelijk en wenselijk. Ook zullen wij de
samenwerking met andere projecten of scholen (bijv. Kenyatta
Primary Special Unit) verder uitbreiden.
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.

Jaarverslag 2017 Stichting Shade Children Foundation Nederland

2017-17

3. Financieel Jaarverslag
Het vierde boekjaar van de Stichting Shade Children Foundation Nederland loopt van de
1 januari t/m 31 december 2017.

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 VIERDE BOEKJAAR
VAN 1 JANUARI 2017 T/M 31 DECEMBER 2017
BEGROOT WERKELIJK
INKOMSTEN
Donaties maandelijks vast (Sponsor een kind)

11800

12534,50

Donaties algemeen doel

3200

4183,04

Donaties specifiek doel

8000

7134,51

Acties

4500

4881,44

Verkoop NL artikelen

1450

1833,35

35

170,50

Registratie en verblijfsgeld vrijwilligers

2000

1559,85

Ondersteuning derden via onze rekening

6100

6433,80

35

24,10

37120

38755,09

220

239,71

2200

1548,74

200

212,83

Verkoop Keniaanse artikelen

Rente Spaarrekening
TOTAAL

BATEN

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

LASTEN

34500

37200,17

37120

39201,45

Het negatieve saldo van de baten en lasten is 446,36 euro en dit bedrag is ten laste geboekt
van de reserves.
Het verschil tussen de begrote en de werkelijke inkomsten en uitgaven laat zich deels
verklaren door:
- de huurverhoging per 1 januari (de huur wordt halfjaarlijks vooruit betaald en dus in
december overgemaakt),
- de gestegen kosten van levensonderhoud, met name voedsel, begin 2017,
- de achterstallige pensioen premies die we hebben moeten betalen na het vertrek van
Richard en
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- de gestegen salarissen,
die allen in de begroting niet voorzien waren.
De stijging van de inkomsten is licht achtergebleven bij de stijging van de uitgaven.
Ten behoeve van het budget januari 2018 is in december tijdelijk 600 euro ‘geleend’ van de
gereserveerde middelen. Begin januari is dit weer rechtgetrokken.

3.2 Balans

Balans per 31 december 2017
Activa (bezittingen)

31-12-2017

Liquide middelen
Lopende rekening

14,84

Spaarrekening

11699,32
11714,16

Totaal activa

11714,16

Passiva (schulden)

Reserves
Bestemmingsreserve educatie
Bestemmingsreserve support derden

11482,98
506,34

Bestemmingsreserve medische kosten

35,00

Bestemmingsreserve noodopvang

50,00

Bestemmingsreserve huur
Bestemmingsreserve maandelijks budget SCF
Totaal passiva

225,00
-585,16
11714,16

Toelichting activa:
Het spaarsaldo bestaat uit een reservering voor educatie (11482,98 euro), een reservering
voor in 2018 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 Ruebens beencorrectie 35 euro en
voor crisisopvang en ondersteuning 50 euro.
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Toelichting passiva:
De bestemmingsreserve maandelijks budget SCF is bestemd voor de dagelijkse kosten van
SCF. Aan het eind van het jaar was dus sprake van een tekort voor het budget van januari.

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).

Onder de overige kosten is sinds maart 2016 ook de maandelijkse support aan Oasis
opgenomen à 39000 ksh per maand. Dit verklaart de forse stijging in 2016.
Maandelijks budget SCF Kenia
Voedsel
Hygiëne
Schoolkosten
Water, elektriciteit, brandstofkosten
Overige kosten (accountant,
Internet, certificering, etc.)
Salarissen
Huur
Bankkosten
TOTAAL

2015
ksh
44000
5000
31000
12000

2016
ksh euro
55500
5000
42000
9500

2017
ksh euro
55400
5200
62800
7900

40000

64000

67100

40000
18000
1500

47800
18000
1100
24290
0

55000
18000
1100
27250
0

euro

191500 1825

231
4

259
7

Om het overzicht vergelijkbaar te houden wordt steeds dezelfde, gemiddelde koers
gehanteerd. Echter, de wisselkoers heeft een behoorlijke impact op het Nederlandse
financiële plaatje.
Voorbeeld:
De wisselkoers bij een transfer via de bank was in januari 2017 €1 = 103,79 ksh. Een
halfjaar huur à 108000 ksh kostte toen 1040 euro
De koers in december 2017 was veel gunstiger, nl. €1 = 120,36. Een halfjaar huur à
108000 ksh zou dan 897 euro kosten.
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3.4 Begroting 2018
Op basis van de resultaten in 2017 en de verwachte kosten en toezeggingen voor 2017 is
een begroting opgesteld voor het jaar 2018.
BEGROTING 2018
BEGROOT
INKOMSTEN
Donaties maandelijks vast (Sponsor een kind en
educatiefonds)

13350,00

Donaties algemeen doel

4500,00

Donaties specifiek doel

6600,00

Acties

5000,00

Verkoop NL artikelen

1490,00

Verkoop Kenyaanse artikelen

100,00

Registratie en verblijfsgeld vrijwilligers

1500,00

Ondersteuning derden via onze rekening

6500,00

Rente Spaarrekening

5,00

TOTAAL

39045,00

UITGAVEN
Bankkosten

245,00

Reservering educatiefonds

1500,00

Kosten website/promotie/overige

300,00

Maandelijks budget SCF incl. educatiekosten

37000,00

TOTAAL

39045,00

4. Ondertekening
Ondertekening Bestuur Stichting Shade Children Foundation Nederland
Geldermalsen, maart 2018
Voorzitter

Penningmeester

Lid

Christiaan Kooijman

Dina van Doesburg

Marijke van Santen

…………………………..

….……………………..

…………………………………..
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