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1 Algemene opmerkingen

1.1 Algemene informatie

Rechtsvorm : Stichting
Statutaire naam: Stichting Maendeleo ,
Ook genoemd (handelsnaam): Maendeleo
Statutaire zetel: Vught
KvK nummer: 62350390
RSIN 854781730

1.2 Activiteiten en doelstellingen

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 .1 van de statuten, en luidt als volgt:

De stichting  stelt zich ten doel:
1 Het  direct, indirect, financieel of moreel ondersteunen van kleinschalige, lokale en duurzame

initiatieven en projecten,  gericht op uiteindelijke zelfredzaamheid.
2 Het geven van professionele en financiële ondersteuning  aan sociale en  charitatieve

organisaties met focus op de Millennium Doelstellingen 1,2,3,6 en 7  (*), en met name de
verbeteringen van leefomstandigheden van  kwetsbare vrouwen en  kinderen.

3 Het ondersteunen  en begeleiden van  talentvolle, kansarme jonge mensen in  hun ontwikkeling,
ter  verbetering van  hun eigen leefomstandigheden en die van hun families en
gemeenschappen.

4 Het bevorderen van coördinatie , delen van lokaal relevante kennis, en  samenwerking tussen
organisaties met  soortgelijke doelstellingen.

5 Het bovenstaande met focus op  Afrika, met name Kenya.
Al hetgeen met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houd of daartoe
bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord. De doelstellingen van de stichting zullen
worden nagestreefd zonder onderscheid te maken tussen personen waar het gaat om religie of
afkomst.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Wijze waarop doel behaald wordt
Door het verwerven van inkomsten mogelijk maken van de verwezenlijking van de doelstellingen; door
het ter plaatse initiëren en begeleiden van de projecten; door het vergroten van de bewustwording van
de plaatselijke noden en mogelijkheden door publicaties, onder andere in social media.

Pagina 3



1.3 Organisatie en bestuur

Bestuur:
T.C.P. Thijssen, Voorzitter
R.J.Jansen van den Berg,
R.B. Vaanholt, Secretaris
R.H.W. Sleenhof (sinds 2016),  Penningmeester

Maendeleo heeft geen personen in dienst.

Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een
redelijke vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, op grond van
een met unanimiteit genomen besluit.

1.4 Contactinformatie

Oude Vischmarkt 9
5301 CZ ZALTBOMMEL
Telefoonnummer voorzitter: 06-51854878
Internetadres voor ANBI-informatie: http://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-maendeleo
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2 Bespreking van de resultaten

2015

€

Begroting
2015

€

Donaties 31.185 30.500
Lokale opbrengsten 219 -

31.404 30.500

Projectlasten 19.115 24.900
Kantoorkosten 333 2.000

Som der lasten 19.448 26.900

11.956 3.600
Financiële baten en lasten (277) -

Resultaat 11.679 3.600
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Jaarstukken



Bestuursverslag

Algemeen

In oktober 2014 is de Stichting Maendelo officieel opgericht door Thea Thijssen.
De doelstellingen van de Stichting zijn verwoord onder punt 1.2. van dit jaarverslag.

De projecten die Maendeleo ondersteunt zijn voor een deel een voortzetting en uitbreiding van
activiteiten die door de oprichter en haar partner A.M. van Leersum al enkele jaren in Kenya werden
ondersteund op persoonlijke titel. Gezien de groei van de activiteiten ontstond de behoefte aan
formalisering en professionalisering.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Thea Thijssen: oprichter en voorzitter
Ruud Vaanholt: secretaris
Rob Jansen van de Berg: penningmeester
De bedoeling is het bestuur uiteindelijk uit te breiden naar 5 personen.
Begin 2016 is daarom ook Roel Sleenhof gevraagd als bestuurslid.
Gezien zijn expertise zal hij de functie van penningmeester overnemen.  Rob Jansen Van den Berg -
gepensioneerd fysiotherapeut - zal zich dan meer specifiek richten op gezondheidsaspecten bij onze
projecten en - samen met de andere bestuursleden - met fondsenwerving.

De stichting is sinds begin 2015 operationeel.
Het bestuur heeft dit jaar 5 keer officieel vergaderd, waarin zij onder andere besluiten heeft genomen
omtrent de begroting en het beleidsplan alsmede m.b.t. de uitgaven voor de diverse projecten.

Ook zijn de projecten in Kenya meermalen bezocht, waarbij de bestuursleden met name actief zijn
geweest bij de opzet van nieuwe projecten en begeleiding van de lokale partners. De reiskosten zijn
geheel door de betreffende bestuursleden zelf betaald.

Er zijn geen vergoedingen uitbetaald aan bestuursleden en vrijwilligers.

In Nederland is met name gewerkt aan fondsenwerving. Daarnaast is er een goede administratie
opgezet en is er begonnen aan het ontwerp van huisstijl, website en andere communicatiemiddelen.

We zijn erg dankbaar dat we als stichting zo succesvol van start hebben kunnen gaan, dankzij enkele
grote donaties. Het bestuur dankt de donateurs voor hun genereuze bijdragen.
We hebben het boekjaar afgesloten met een positief vermogen van € 11.679. Dit bedrag zal aan de
overige reserves worden toegevoegd.

Pagina 1



1. Project - Port Reitz School for handicapped
children

De Port Reitz School in Mombasa is een lagere school voor gehandicapte kinderen. De leeftijd varieert
van 3-20 jaar.  In totaal zitten er ca 250 kinderen op de school, waarvan ca. 160  gehandicapt
(lichamelijk, geestelijk of beide). De gehandicapte kinderen zijn allemaal intern, het is een kostschool,
maar er zijn ook een kleine 100 dagscholers. De dagscholers zijn meest niet-gehandicapte kinderen uit
de omliggende sloppenwijken. Deze kinderen zijn afkomstig van erg arme families en zouden anders
helemaal niet naar school kunnen. Deze combinatie van gehandicapten en niet-gehandicapte kinderen
samen op school wordt gestimuleerd door de overheid.
De school is een overheidsschool. Dit betekent echter niet dat de overheid ook de volle
verantwoordelijkheid neemt. De overheid betaalt een aantal leraren en staf (onvoldoende)  en een
minimaal bedragje voor levensonderhoud. Echter, op basis van dit budget kan de school nooit draaien
en zouden de kinderen bijv. maar eenmaal per dag een maaltijd krijgen.

Wij hebben in het afgelopen jaar een aantal donateurs bereid gevonden een bijdrage te leveren door
middel van zogenaamde kind-sponsoring. In totaal hebben we voor 24 kinderen het schoolgeld kunnen
betalen.

Al enkele jaren is er door de oprichter en haar partner gewerkt aan verbetering van de
voedselvoorziening door het opzetten van een schooltuin. Daar is dit jaar verder aan gewerkt. Zoals
afgesproken met de school is de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werkzaamheden in de
schooltuin per 1 januari 2016 door de school overgenomen. Wel zullen wij dit project blijven
ondersteunen, financieel en met het geven van adviezen.

Ook is er gewerkt aan verbetering van de keuken. Er is een professionele mixer aangeschaft en
professioneel keukengerei. De keuken dient eigenlijk gerenoveerd te worden. Dit project staat op de
wensenlijst voor 2016.

Voor een school met gehandicapte kinderen is een afdeling fysiotherapie erg belangrijk.
Fysiotherapie is één van de speerpunten van Stichting Maendeleo.
De school heeft twee fysiotherapeuten in dienst.  Er is met hen gewerkt aan verbetering van hun
kennis en er zijn hiervoor enkele hulpmiddelen aangeschaft. In 2016 zullen wij ook deze afdeling
verder ondersteunen.

Ten behoeve van het onderwijs is er lesmateriaal gekocht en zijn de schoolborden opnieuw geverfd.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de school heeft Maendeleo twee cadeaus overhandigd:
1.   Renovatie van het speeltuintje voor de kinderen
2.   Opzetten van een website voor de school
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2. Project - Kenya Day Care Centre

Het Kenya Day Care Centre is gevestigd in Mtwapa en ondersteunt circa 80 HIV positieve moeders met
elk 3, 4 of 5 schoolgaande kinderen bij het opbouwen van een nieuwe toekomst. Niet door ze zomaar
geld te geven, maar door ze te leren hoe ze zelf een bestaan kunnen opbouwen.  De vrouwen krijgen
gedurende maximaal 5 jaar educatie, coaching en begeleiding en renteloze microkredietjes waarmee
ze een eigen bedrijfje kunnen starten.
Er wordt gewerkt met zgn. Self Help Groupen. In 2015 waren er 4 groepen actief.
Daarnaast betaalt Kenya Day Care Centre het schoolgeld voor de primary school van de kinderen.
Maendeleo steunt dit project niet alleen financieel, maar begeleidt ook de lokale staf intensief.

3. Project - Studiebeurzen

Conform de doelstellingen van de stichting willen wij naast de zwaksten in de maatschappij ook
talentvolle jonge mensen kansen bieden. Zij zijn namelijk de hoop op een betere toekomst voor Kenya.
In het afgelopen jaar hebben we 3 kinderen ondersteund door het geven van een studiebeurs voor de
middelbare school.
In de toekomst hopen wij meerdere jonge mensen te kunnen helpen met een studiebeurs of eventueel
een renteloze studielening.

4. Project - Lees- en Debatprogramma in
samenwerking met Jeugdgroep Magongo
Quantum

In Kenya is Engels de officiële taal op school. Alle leerstof wordt gegeven in het Engels en ook de
examens zijn in deze taal.  Thuis spreken de meeste kinderen een stamtaal of Swahili. Uit diverse
onderzoeken blijkt dat de kennis van het Engels veelal abominabel is en dat de resultaten van een kind
daardoor negatief worden beïnvloed.
In samenwerking met een Youth Group van meest jonge gemotiveerde onderwijzers zijn we een paar
jaar geleden begonnen met het opzetten van een debatcompetitie voor de klassen 6, 7 en 8
(vergelijkbaar met groep 6-7 en 8 in Nederland).  In het eerst jaar deden hieraan 5 scholen mee -
waaronder de Port Reitz School - in de wijk Changamwe van Mombasa.
In het afgelopen jaar hebben 16 scholen geparticipeerd.
Maendeleo heeft alle kosten van de organisatie van deze competitie op zich genomen en de youth
group heeft de uitvoering begeleid.
Aan het eind van het jaar hebben we een evaluatiebijeenkomst voor alle participerende partijen
georganiseerd, inclusief vertegenwoordigers van de scholen.
Iedereen is enthousiast, de kinderen vinden het geweldig leuk en leren er echt veel van. We zien
duidelijk een verbetering van hun talenkennis ten opzichte van een paar jaar geleden.
Voor het komende jaar willen we het programma uitbreiden naar ca. 30 scholen in de regio en streven
we ernaar dat de scholen het debatteren naast het normale lesprogramma als wekelijks
programmapunt op de agenda zetten.
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Om dezelfde reden zijn we in maart vorig jaar gestart met een lees- en spellingsprogramma voor de
lagere klassen. Na een enthousiaste start, waarbij Maendeleo elk van de 8 deelnemende scholen ook
een aantal leesboekjes ter stimulatie ter beschikking had gesteld, is het programma vorig jaar niet
echt doorgezet door de scholen. Bij de evaluatie in november kwamen we erachter dat dit
hoofdzakelijk kwam door gebrek aan geschikte leesboekjes. Dit programma zullen we in 2016 in
gewijzigde vorm oppakken, waarbij we denken aan het opzetten van een "mobiele" bibliotheek.

5. Project - APDK

APDK is een rehabilitatie kliniek waar kinderen met een handicap na een corrigerende operatie
herstellen.
Fysiotherapie is een belangrijke afdeling in deze kliniek.
Net als bij de Port Reitz School is in het afgelopen jaar met name gewerkt aan kennisoverdracht.
In oktober kregen wij daarnaast een verzoek van de kliniek om de kosten van een fysiotherapeut voor
onze rekening te nemen, wegens het wegvallen van een sponsor.
Hoewel we als uitgangspunt hebben dat we geen vaste exploitatiekosten van een organisatie op ons
willen nemen hebben we toch besloten de organisatie tijdelijk te helpen. Daarbij is wel als voorwaarde
gesteld dat we gezamenlijk zullen zoeken naar een sponsor of andere vorm van financiering.

6. Project - Diverse Shamba (tuin) projecten

In de afgelopen 5 jaar is veel kennis opgebouwd m.b.t. het verbouwen van groenten in de kuststreek
van Kenya. We zijn heel blij dat we deze kennis dit jaar ook hebben kunnen delen met enkele andere
projecten.  Zo zijn we intensief betrokken geweest bij het opzetten en begeleiden van een
shambaproject voor Blessed Camp, een voormalige leprakolonie in Tsambweni.
Ook zijn er adviezen gegeven aan een tweetal dovenscholen ten zuiden van Mombasa en is er een
begin gemaakt voor een shamba voor Shanzu Tailoringschool, een naaischool voor gehandicapte
meisjes in Shanzu, net ten noorden van Mombasa.

Tot slot

Tot slot bedankt het bestuur alle donateurs en vrijwilligers zowel in Nederland als Kenya voor hun
bijdragen en inzet.  Asante sana!

Zaltbommel, 30 juni 2016

T.C.P. Thijssen R.J. Jansen van den Berg

R.B. Vaanholt
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Balans per 31 december 2015
(na bestemming batig saldo)

A  c  t  i  v  a

2015

€ €

Vlottende activa
Liquide middelen (1) 11.679

Totaal activa 11.679
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P  a  s  s  i  v  a

2015

€ €

Eigen vermogen (2)
Overige reserves 11.679

Totaal passiva 11.679
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Staat van baten en lasten over 2015

2015

€

Begroting
2015

€
Donaties (3) 31.185 30.500
Lokale opbrengsten (4) 219 -

31.404 30.500

Projectlasten (5) 19.115 24.900
Overige lasten (6) 333 2.000

Som der lasten 19.448 26.900

11.956 3.600

Rentelasten en soortgelijke lasten (7) 277 -

Resultaat 11.679 3.600
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Kasstroomoverzicht over de periode 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2015

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor financiële baten en lasten en belastingen 11.956
Aanpassingen voor:
Veranderingen in werkkapitaal:
Rentebaten (277)

Kasstroom uit operationele activiteiten 11.679
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
Kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op 30 juni 2016.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten

Algemeen

Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van goederen minus de
inkoopwaarde van de goederen, baten als tegenprestatie voor de levering van diensten, subsidiebaten,
sponsorbijdragen, giften en baten uit fondswerving en overige baten . De baten worden bepaald met
inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rente

Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende schuld.
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Toelichting op de balans

2015

€

Liquide middelen (1)
Rabobank NL13RABO0301758964 421
Rabobank NL19RABO0301740232 11.148
Kas 110

11.679

Eigen vermogen (2)

Overige reserves

Stand per 1 januari -
Uit resultaatbestemmingsvoorstel 11.679

Stand per 31 december 11.679
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2015

€

Budget 2015

€

Donaties (3)
Donaties 31.185 30.500

Lokale opbrengsten (4)
Verkopen Greenhouse 179 -
Verkopen groenten 40 -

219 -

Projectlasten (5)
Port Reitz School 11.383 18.500
Stichting Kenya Care 2.302 3.000
Studiebeurzen 1.385 2.200
Lees- en debatprogramma Mangongo 1.024 1.200
APDK revalidatiecentrum 3.021 -

19.115 24.900

Overige lasten (6)
Kantoorkosten 333 2.000

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten (7)
Rente- en bankkosten 277 -

277 -
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Toelichting op het kasstroomoverzicht

Algemene grondslagen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.

2015

€ €

Samenstelling geldmiddelen
Mutatie liquide middelen 11.679

Geldmiddelen per 31 december 11.679
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Ondertekening van de jaarrekening

Zaltbommel, 30 juni 2016

Bestuur:
T.C.P. Thijssen R.J. Jansen van den Berg

R.B. Vaanholt
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Overige gegevens

Statutaire resultaatbestemmingsregeling

Voorstel verwerking batig saldo 2015
Voorgesteld wordt het saldo 2011 als volgt te bestemmen:

2015

€

Mutatie overige reserves 11.679
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