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Toelichting op de staat van baten en lasten
De Stichting Kids in Kenia is opgericht op 3
maart 2011.
De akte van oprichting is verleden door
notaris mr. H. Matzinger te ‘s-Gravenhage.
De statutaire vestigingsplaats van de
Stichting Kids in Kenia is Horst 2, Voorburg.
De Stichting Kids in Kenia is ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van
Koophandel Haaglanden onder nummer
52203972.
De Stichting Kids in Kenia is ANBIgeregistreerd, waardoor giften onder
voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.
De Stichting Kids in Kenia is aangesloten bij
Tenda Pamoja
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1. Bestuursverslag

Kids in Kenia werkt aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in
Kenia. We doen dit door projecten die bijdragen aan betere onderwijsomstandigheden, een
betere toegang tot onderwijs en een betere kwaliteit van het onderwijs. Onderwijs is de
basis voor een betere toekomst van kinderen. Een kind dat de kans krijgt om naar school te
gaan, werkt aan zijn eigen toekomst en aan de ontwikkeling van zijn land. Een klein project
kan daarbij een groot verschil maken. Daarom zetten we ons in voor kleinschalige en
concrete projecten op de Mkuduru en Vitsangalaweni basisschool in Kenia.
Vitsangalaweni project
Het jaar 2018 stond voor Kids in Kenia in het teken van overgang. Met de feestelijke opening
van 4 nieuwe klaslokalen op de Vitsangalaweni school werd in 2017 een periode afgesloten
waarin de focus bij deze school vooral lag bij investeringen in onderwijsfaciliteiten zoals
klaslokalen, schoon drinkwater en sanitair. In 2018 heeft Kids in Kenia zich op deze school
met name gericht op verbetering van onderwijs en toegang tot onderwijs. Dit doen we op de
Vitsangalaweni school door ondersteuning bij de training van leerkrachten, microkrediet
voor moeders en studiebeurzen voor talentvolle leerlingen.
Mkuduru project
In 2018 werd de basis gelegd voor een nieuwe samenwerkingsrelatie met de nabijgelegen
Mkuduru basisschool. Deze nieuw opgerichte basisschool met circa 350 leerlingen in 9
groepen zal de komende jaren uitgroeien naar een school met naar verwachting 500 of 600
leerlingen. De focus voor Kids in Kenia ligt bij deze school (nog) op het verbeteren van
onderwijsomstandigheden. Op deze school is een tekort aan basisfaciliteiten zoals
klaslokalen, schoon drinkwater, sanitair en meubilair. In maart 2018 is het sanitairgebouw
dat door Kids in Kenia is gefinancieerd, feestelijk geopend in bijzijn van de minister van
onderwijs van Kwale-county. Ook is de eerste steen gelegd voor twee klaslokalen.
Samenwerking Gravendreef college
De stichting Kids in Kenia werkt samen met het ’s Gravendreef college in Den Haag. Het ’s
Gravendreef college in Den Haag en de Vitsangalaweni school in Kenia zijn een scholenband
aangegaan, zodat de kinderen van beide scholen van elkaar leren en over elkaar leren. Door
het uitwisselen van brieven, kaarten en videos en communicatie via sociale media, brengen
we de scholieren van beide scholen dichter bij elkaar. In 2018 hebben 8 leerlingen van het ’s
Gravendreef college en twee leerkrachten een week meegedraaid op de
Vitsangalawenischool. Dankzij de inzet van de kinderen van het ‘s Gravendreef college
hebben inmiddels 16 talentvolle kinderen van de Vitsangalaweni school een studiebeurs
ontvangen. Kids in Kenia betaalt samen met het ’s Gravendreef college 50% van de
studiekosten zolang er goede resultaten worden behaald. De kinderen komen uit arme
gezinnen uit het dorp en zijn geselecteerd op basis van hun goede schoolresultaten.
Protestantse Gemeente Voorburg
In het kader van de vastenperiode is door de Protestantse Gemeente Voorburg 4 weken lang
gecollecteerd voor projecten van Kids in Kenia. Met de opbrengst van deze collectes kunnen
50 schoolbankjes voor de Mkuduru school worden gefinancierd.
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Begroting 2019
In 2019 zullen we de samenwerking met het ’s Gravendreef college continueren en opnieuw
kinderen ondersteunen met een studiebeurs voor de middelbare school.
Daarnaast worden op de Mkuduru school twee klaslokalen geopend die zijn gefinancierd uit
donaties van vrienden van Kids in Kenia, de Stichting Vivace en een bijdrage van Wilde
Ganzen.

Het bestuur van de Stichting Kids in Kenia
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2. Jaarrekening 2018
Particuliere giften vormden in 2018 een belangrijke inkomstenbron. Daarnaast ontving Kids
in Kenia een donatie van de Protestantse Gemeente Voorburg en bijdragen van het
Gravendreef College.
Met de bouw van twee klaslokalen op de Mkuduru school was een bedrag gemoeid van
ongeveer € 22.500. Dankzij giften van vrienden van Kids in Kenia, de Stichting Vivace en een
bijdrage van Wilde Ganzen kon de bouw in het voorjaar van 2018 gestart worden.
Kids in Kenia streeft er naar de kosten zo laag mogelijk te houden. In 2018 bedroegen de
bancaire kosten en de kosten van de website samen circa € 400. Met de aanpassing van de
website aan de wettelijke eisen in het kader van de AVG, was een bedrag van € 260
gemoeid.
Kids in Kenia werkt in Nederland en in Kenia nauw samen met de Stichting Tenda Pamoja,
een netwerkorganisatie van Nederlandse sponsoren en donoren. Deze organisatie heeft
ruime ervaring met de ondersteuning van scholen bij projecten gericht op
onderwijsvoorzieningen, onderwijskwaliteit en microkrediet. Voor de diensten van Tenda
Pamoja in Kenia betalen we jaarlijks een bijdrage van € 800.
De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen vanuit de stichting voor reiskosten of voor
andere kosten die zij hebben gemaakt.
Voor het studiebeursproject is een bedrag gereserveerd van € 10.000 voor toekomstige
studiebeurzen.
De Stichting heeft het jaar afgesloten met een eigen vermogen van € 8.294,36. Dit
impliceert dat in 2019 fondsen geworven moeten worden voor nieuwe projecten
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2.1 Balans per 31 december 2018
Activa

1. Liquide middelen

31-12-2018

31-12-2017

€ 18.294,36

€ 30.460,79

€ 18.294,36

€ 30.460,79

€ 8.294,36

€ 20.460,79

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 18.294,36

€ 30.460,79

2018

2017

€ 17.496,97

€ 25.262,14

€ 29.663,40

€ 13.746,86

€ -12.166,43

€ 11.515,28

€ -12.166,43

€ 6.915,28

€ 0,00

€ 4.600,00

€ -12.166,43

€11.515,28

Passiva
2. Eigen vermogen
3. Reservering studiebeursfonds

2.2 Staat van baten en lasten

4. Baten
5. Lasten
Exploitatieresultaat
Resultaatbestemming
Eigen vermogen
Bestemmingsfondsen
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2.3 Toelichting op de balans
31-12-2018

31-12-2017

€ 2.294,36

€ 460,79

€ 16.000,00

€ 30.000,00

€ 18.294,36

€ 30.460,79

€ 20.460,79

€13.545,51

€ -12.166,43

€ 6.915,28

€ 8.294,36

€ 20.460,79

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

1. Liquide middelen
RABO rekening courant
RABO spaarrekening
Totaal activa
2. Eigen vermogen
Stand per 1 januari
Uit staat van baten en lasten
Stand per 31 december
3. Bestemmingsfondsen
Studiebeursfonds
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2.4. Toelichting op de staat van baten en lasten
2018
4. Baten
Donaties
Bijdrage studiefonds
Subsidie Wilde Ganzen
Rente

5. Lasten
Projecten
Onderwijsprojecten
Studiebeurzen
Kosten
Bancaire kosten en webhosting
Lidmaatschap Tenda Pamoja
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2017

€ 6.987,40
€ 3.005,81
€ 7.500,00€ 3,76
€ 17.496,97

€ 20.419,25
€ 4.806,15
-

€ 22.500,00
€ 5.961,15

€ 9682,62
€ 3112,38

€ 402,25
€ 800,00
€ 29.663,40

€ 151,86
€ 800,00
€ 13.746,86

€ 36,74
€ 25.262,14
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Begroting 2019
BATEN

2019

Giften particulieren
Sponsoracties Gravendreef
Totaal

€ 5.000
€ 5.000

€ 10.000

LASTEN
Onderwijsvoorzieningen
Schoolmeubilair

€ 3.000

Scholing en training leerkrachten
Studiebeurzen Vitsangalaweni

€ 1.000
€ 5.000

Onderwijskwaliteit

Kosten
bijdrage Tenda Pamoja
overige kosten (bank, webhosting)

Totaal lasten
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€ 800
€ 200

€ 10.000
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