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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.
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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
Het resultaat is ten opzichte van het boekjaar 2015 met € 7.064 toegenomen tot  € 18.743. Een
vergelijking tussen de beide boekjaren geeft het volgende beeld. De cijfers zijn ontleend aan de staat
van baten en lasten.

2016

€

Begroting
2016

€

2015

€

Donaties 41.120 28.500 31.185
Lokale opbrengsten - - 219

41.120 28.500 31.404

Projectlasten 20.608 33.450 19.115
Kantoorkosten 1.573 3.000 333

Som der lasten 22.181 36.450 19.448

18.939 (7.950) 11.956
Financiële baten en lasten (196) - (277)

Resultaat 18.743 (7.950) 11.679
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Jaarstukken



Bestuursverslag

Algemeen

Stichting Maendeleo heeft een goed jaar achter de rug waarin zij weer een aantal projecten in Kenya
succesvol heeft kunnen ondersteunen.

Het bestuur:
In 2016 is Roel Sleenhof gevraagd als bestuurslid. Gezien zijn expertise heeft hij de functie van
penningmeester overgenomen van Rob Jansen van den Berg. De formalisering bij de bank dient nog te
worden uitgevoerd.

Het bestuur heeft formeel drie keer vergaderd en had daarnaast regelmatig informeel overleg.

De projecten in Kenya zijn ook dit jaar weer regelmatig bezocht.
Als stichting zorgen wij niet alleen voor de financiering van projecten, maar we willen met name ook
helpen d.m.v. kennisoverdracht. Er zijn geen vergoedingen of reiskosten uitbetaald aan bestuursleden
of vrijwilligers.
We zijn erg blij met de bijdragen van onze donoren. In totaal is er € 20.608 besteed aan de projecten
in Kenya.  In 2017 staat uitbreiding van het schoolfonds op ons programma alsmede het renoveren
van de keuken bij de Port Reitz School.  De niet bestede opbrengsten in 2016 ad € 18.743 worden
daarom aan het vermogen toegevoegd.

De projecten algemeen

We werken in Kenya met bestaande organisaties. Dat heeft als voordeel dat we zeer weinig lokale
overheadkosten hebben.  Mrs Rahab Huro Boro is onze lokale coordinator. Zij is niet bij ons in dienst
maar werkt gemiddeld 1 dag per week voor ons op freelancebasis.
Daarnaast hebben we dit jaar geinvesteerd in een beamer.

1. Project - Port Reitz school for Handicapped
Children

Een van de projecten die we ook dit jaar weer van harte hebben ondersteund is de Port Reitz School.
Dit is een kostschool met zowel gehandicapte kinderen als gezonde kinderen uit de omringende
achterstandswijken. Dit jaar hebben we voor 18 kinderen het schoolgeld met bijbehorende kosten
kunnen betalen. Bovendien hebben we de school geholpen met schoolboeken en leermiddelen.

Daarnaast heeft deze school te weinig budget voor het dagelijks voedsel. Helaas hebben ze ook niet
genoeg land om in hun totale groente-voorziening te kunnen voorzien. Wij zijn erg blij dat we dit jaar
bijna elke week extra groenten en af en toe ook fruit hebben kunnen geven.

Naast kennisoverdracht aan de fysiotherapeuten bij de Port Reitz School hebben we gezorgd dat een
aantal kinderen de benodigde orthopedische hulpmiddelen kreeg, zoals krukken, aangepaste
schoenen, anti-doorzitkussens, etc.
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3. Project - Kenya Day Care Centre

Kenya Day Care Centre leert HIV positieve moeders (en tegenwoordig ook vaders) hoe om te gaan met
hun ziekte, het stigma te verminderen en een eigen inkomen te verwerven.
Er wordt gewerkt met Self Help Groups, die maximaal 4 jaar intensief worden ondersteund.
In 2016 hebben twee groepen dit traject succesvol afgerond, hetgeen feestelijk is gevierd.
Daarnaast zijn er ook weer 2 nieuwe groepen opgestart.
De voorzitter van onze stichting speelt een belangrijke rol in de begeleiding van dit project.
Behalve voor de groepen is er ook extra geld besteed voor de aanschaf van solarlampen voor deze hiv
positieve vaders en moeders.

4. Project - Educatie - Schoolfonds

Wij zijn ervan overtuigd dat je mensen vooral vooruit kunt helpen met goed onderwijs. In Kenya is dat
voor maar heel weinig mensen weggelegd.  Middelbare scholen zijn veelal kostscholen waarvoor het
schoolgeld tussen de 400 en 600 euro bedraagt en voor de meeste mensen niet op te brengen.
Talentvolle jongeren ondersteunen is een belangrijke doelstelling van onze stichting, waar we in de
komende jaren zelfs nog meer aandacht aan willen geven.
Wij zijn erg blij dat we dit jaar al 14 jonge mensen hebben kunnen ondersteunen in het voortgezet
onderwijs. Dit betreft zowel middelbare scholen, maar ook vakopleidingen of universiteit. Door deze
jongeren nu een studie te laten volgen, kunnen zij later hun eigen familie verder helpen.

5. Project - APDK (Association for the
Physically Disabled of Kenya)

Eind 2015 kregen we van de APDK het verzoek om hen financieel te ondersteunen in de kosten van
een fysiotherapeut. Wij hadden dit toegezegd voor een beperkte periode en op voorwaarde dat er
gewerkt zou worden aan een meer duurzame oplossing.
De oplossing leek begin vorig jaar gevonden door een samenwerking aan te gaan met een privé-
ziekenhuisje,  waar de betreffende fysiotherapeut een dag per week betalende patiënten zou gaan
behandelen. Met de opbrengst hiervan zou dan zijn salaris kunnen worden gedekt. Maendeleo had
toegezegd tijdelijk financieel te zullen blijven ondersteunen zodat aan de opbouw van een
patiëntenkring kon worden gewerkt.
Helaas is dit project niet gelukt, door communicatiestoornissen tussen beide lokale organisaties en
verschillende inzichten.  Dat is jammer, want ook wij hebben hier veel energie en geld in gestoken.
Inmiddels hebben we onze financiële bijdrage gestopt.
Wel blijven we APDK ondersteunen met kennisoverdracht.
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6. Project - Diverse tuinbouwprojecten

Met betrekking tot onze tuinbouwprojecten is de meeste aandacht dit jaar gegaan naar de shamba van
Blessed Camp, een voormalige leprakolonie in Tsambweni.  Dit tuinbouwproject wordt financieel
mogelijk gemaakt door de Nederlandse Stichting Tendo en Maendeleo heeft voornamelijk een
adviserende en begeleidende rol.
Het telen van groenten in de kuststreek van Kenya is niet eenvoudig.
De uitdaging is om een manier te vinden zodat deze tuin op termijn zelfvoorzienend kan worden.
De tuin van de Port Reitz School is helaas moeten stoppen, omdat een groot gedeelte van het land
onteigent zou worden i.v.m. de aanleg van een spoorweg. In 2016 is er zeer beperkt moringa
verbouwd en wat eenvoudige groente, zoals cowpeas en amaranth. Wij hebben hierin beperkt
financieel ondersteund.
Bij de Shanzu Transitional Workshop, een naaischool voor gehandicapte meisjes in Shanzu, is verder
gewerkt aan het opzetten van een moestuin. Er is met enthousiasme aan gewerkt en kleine succesjes
zijn geboekt. Echter de watervoorziening is een bottle-neck.  Voor 2017 denken we eraan te
investeren in een project om het regenwater op te vangen van de vele daken die er zijn.
De Jitokeze Group van Kenya Care heeft mais geteeld en ook moringa. De oogst hebben wij voor een
deel van hen teruggekocht, ten behoeve van de kinderen op de Port Reitz School.

Tot slot

We hebben weer veel kunnen doen en grotendeels goede resultaten bereikt. Dat kon alleen maar
dankzij de gulle bijdragen van onze donoren en de belangeloze inzet van onze vrijwilligers. Wij danken
eenieder voor hun bijdrage. Asante sana!

Zaltbommel,

T.C.P. Thijssen R.H.W. Sleenhof

R.B. Vaanholt
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Jaarrekening 2016
van
Stichting Maendeleo

Statutaire vestigingsplaats: Zaltbommel
Adres: Oude Vischmarkt 9

5301 CZ  Zaltbommel

Dossiernummer bij het Handelsregister Kamer van Koophandel: 62350390
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Balans per 31 december 2016
(na bestemming batig saldo)

A  c  t  i  v  a

2016

€ €

2015

€ €

Vlottende activa
Liquide middelen (1) 30.422 11.679

Totaal activa 30.422 11.679

Pagina 6



P  a  s  s  i  v  a

2016

€ €

2015

€ €

Eigen vermogen (2)
Overige reserves 30.422 11.679

Totaal passiva 30.422 11.679
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Staat van baten en lasten over 2016

2016

€

Begroting
2016

€

2015

€
Donaties (3) 41.120 28.500 31.185
Lokale opbrengsten (4) - - 219

41.120 28.500 31.404

Projectlasten (5) 20.608 33.450 19.115
Overige lasten (6) 1.573 3.000 333

Som der lasten 22.181 36.450 19.448

18.939 (7.950) 11.956

Rentelasten en soortgelijke lasten (7) 196 - 277

Resultaat 18.743 (7.950) 11.679
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Kasstroomoverzicht over de periode 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2016

€ €

2015

€ €

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Resultaat voor financiële baten en
lasten en belastingen 18.939 11.956
Aanpassingen voor:
Veranderingen in werkkapitaal:

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 18.939 11.956

Rentebaten (196) (277)

Kasstroom uit operationele
activiteiten 18.743 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 2017.

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

2016

€

2015

€

Liquide middelen (1)
Rabobank NL13RABO0301758964 5 421
Rabobank NL19RABO0301740232 30.367 11.148
Kas 50 110

30.422 11.679

Eigen vermogen (2)

Overige reserves

Stand per 1 januari 11.679 -
Uit resultaatbestemmingsvoorstel 18.743 11.679

Stand per 31 december 30.422 11.679
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2016

€

Begroting
2016

€

2015

€

Donaties (3)
Donaties 41.120 28.500 31.185

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

- - 219

Projectlasten (5)
Port Reitz School 7.470 18.200 6.581
Stichting Kenya Care 2.990 5.000 2.302
Studiebeurzen 4.430 - 1.385
Lees- en debatprogramma Mangongo 1.134 7.000 1.024
APDK revalidatiecentrum 1.389 1.750 3.021
Shamba (tuin)projecten 1.832 1.500 4.802
Algemene projectkosten 1.363 - -

20.608 33.450 19.115

Overige lasten (6)
Kantoorkosten 1.573 3.000 333

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten (7)
Rente- en bankkosten 196 - 277

196 - 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.

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

Zaltbommel, 30 juni 2016

Bestuur:
T.C.P. Thijssen R.H.W. Sleenhof

R.B. Vaanholt
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