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OVERIGE BIJLAGEN

1                Bijlage begroting 2018



1                BESTUURSVERSLAG

We kijken tevreden terug op 2018. Ons uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk kinderen, jongeren en
vrouwen te helpen een betere toekomst op te bouwen en - mede dankzij onze donoren - zijn we daar dit
jaar ook weer in geslaagd. 

Bestuur & Organisatie

In maart hebben we het CBF keurmerk voor goede doelen gekregen. Wij vinden het erg belangrijk om
transparant te werken en zijn dus blij met deze erkenning. 

In 2018 hebben we met het gehele bestuur drie keer vergaderd, maar daarnaast hebben we ook regelmatig
informeel overleg gehad. 

Helaas heeft Ruud Vaanholt aan het eind van het jaar aangegeven dat hij te druk is en daarom zijn
bestuursfunctie wilde neerleggen.  Willem Zweers heeft zijn functie als secretaris overgenomen. Op dit
moment zijn we op zoek naar een zesde bestuurslid en hopen in de loop van het voorjaar deze vacature te
kunnen invullen. 

Wij vinden het erg belangrijk dat we goed begrijpen wat er bij onze projecten gebeurt en hoe onze gelden
worden besteed. Bovendien bieden we niet alleen financiële ondersteuning maar willen ook kennis
overdragen en uitwisselen tussen de verschillende projecten.  Met name onze voorzitter besteedt hier veel
tijd aan. Respect in een open sfeer vormt de basis voor een goede samenwerking. Dit jaar was zij maar liefst
3 keer in Kenya, in totaal bijna 3 maanden. 
 
Er zijn geen vergoedingen uitbetaald aan bestuursleden of vrijwilligers. 

In totaal is er € 37.285 besteed aan de projecten in Kenya.  Het bedrag aan donaties is iets gestegen dit jaar -
€ 41.901. Dat is heel fijn en we bedanken al onze donors heel hartelijk voor hun bijdragen.  Aangezien we
meer studenten hebben die studeren met geld uit ons studiefonds hebben we de bestemmingsreserve in de
jaarrekening verhoogd tot € 27.400.

Door het bestuur is dit jaar een strategisch plan opgesteld. Daaruit komt naar voren dat we in de komende
jaren onze werkzaamheden voor onze doelgroepen in Kenya willen uitbreiden. Om deze plannen te kunnen
realiseren zullen we extra fondsen moeten werven. We zijn daarom een samenwerking aangegaan met een
professionele fondsenwerver. Het eerste projectplan is geschreven en aangeboden aan diverse fondsen. Wij
hopen de positieve resultaten daarvan te zien in de loop van 2019. 
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De projecten

1.1                Project - Port Reitz school for Handicapped Children

De Port Reitz School telt ruim 150 lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen en daarnaast nog ca. 100
kinderen uit de omringende sloppenwijken. Al jaren ondersteunen wij deze kostschool op verschillende
gebieden.
Net als vorige jaren hebben we ook in 2018 voor een aantal kinderen het schoolgeld betaald (14),  extra
groente en fruit gekocht zodat de kinderen betere maaltijden krijgen én voor verschillende kinderen
orthopedische hulpmiddelen aangeschaft. 

Dit jaar zijn we bij de Port Reitz School gestart met een bijzonder project: Learning 4 Everyone. 
Oorspronkelijk was de Port Reitz School speciaal voor kinderen met een lichamelijke handicap. Maar de
laatste 10 jaar zien we meer en meer kinderen op deze school die een verstandelijke beperking hebben of
een grote leerachterstand. Er is in Kenia geen lesmateriaal voor kinderen met een achterstand in leren. En er
wordt bijna geen aandacht gegeven aan de cognitieve vakken zoals lezen, schrijven en rekenen voor deze
groep kinderen.

De Learning 4 Everyone leermethode is speciaal ontwikkeld voor kinderen met een verstandelijke beperking
of met een leerachterstand door Prof Feuerstein en aangepast en uitgewerkt door mw Engels van Stichting
Pit. Wij zijn bijzonder blij dat we door onze samenwerking met Stichting Pit deze methode op de Port Reitz
School hebben kunnen introduceren. 

In januari hebben 4 onderwijzers samen met de voorzitter een workshop gevolgd bij mw Engels in Kisumu.
Daarnaast hebben we een extra onderwijzeres in dienst genomen die al enkele jaren gewerkt heeft met
deze methode. Vanaf het tweede semester hebben 26 kinderen uit klas 1, 2 en 3  een uur per dag volgens
deze methode les gehad. De resultaten zijn echt opzienbarend. Kinderen die na 3 jaar nog geen letter
konden herkennen, lezen nu al diverse woordjes en zelfs kleine zinnen. 

We zijn erg enthousiast over deze methode, waarmee we de kinderen echt vooruit kunnen helpen. In het
komend jaar willen we de methode ook gaan aanbieden aan kinderen in groep 4, 5 en 6.  

De onderwijzers hebben nog wel extra begeleiding nodig om goed met deze methode te kunnen werken.  

Stichting Maendeleo te Zaltbommel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 4 -

___________________________________________________________________________________________________________



1.2                Kenya Day Care Centre

Kenya Day Care Centre leert hivpositieve moeders en vaders hoe om te gaan met hun ziekte, het stigma te
verminderen en een eigen inkomen te verwerven. 
We werken met de vrouwen in Self Help Groepen voor een periode van 4 jaar. 
In januari heeft de Jitokeze groep het 4-jarig programma afgesloten en deze vrouwen gaan nu zelfstandig
verder. In totaal hadden we in 2018 vier actieve groepen, met in totaal 73 moeders/vaders.
Naast het gebruikelijke programma hebben we dit jaar 2 nieuwe programma-onderdelen geintroduceerd. 
Veel vrouwen zijn nooit naar school geweest en kunnen niet lezen en schrijven. 
Met de hulp van twee vrijwilligers zijn we gestart met het geven van lees- en schrijflessen (volgens de
Learning 4 Everyone methode). De vrouwen vinden het echt geweldig. 
Zelfverdedigingslessen stonden ook nog op het verlanglijstje van de leden van Kenya Care. En ook daar zijn
we dit jaar mee begonnen.  Een groot aantal van de moeders/vaders heeft met veel plezier en succes aan
deze lessen deelgenomen.  We zien dat al deze activiteiten enorm bijdragen aan het vergroten van het
zelfvertrouwen van deze kwetsbare groep moeders en vaders.  
Kenya Care wil graag in de loop van 2019 een nieuwe groep starten. Wij zijn hiervoor inmiddels gestart met
fondsenwerving. 

1.3                Educatie - Schoolfonds

Educatie is de basis voor een betere toekomst.  En als wij jongeren helpen hun dromen waar te maken dan
kunnen zij op hun beurt hun familie en gemeenschap helpen naar een betere toekomst. Daarom is educatie
voor ons echt een speerpunt. 
Behalve betalen van schoolgeld is begeleiding een belangrijk onderdeel van het programma. 
Gebleken is dat het succes van deze jongeren mede afhangt van de begeleiding die ze krijgen. Inmiddels
hebben we 3 mentoren die regelmatig contact onderhouden met de studenten en tijdens vakanties
bijeenkomsten organiseren. 
Dit jaar hadden we 25 studenten in het programma.  Drie studenten hebben hun middelbare school
afgerond en oriënteren zich nu op een vervolgopleiding. 
We hebben de regels van het studiefonds onlangs beetje aangepast waarbij we o.a. van onze studenten
vragen om ook iets terug te doen voor de maatschappij d.m.v. vrijwilligerswerk.  
Wij hopen in de komende jaren nog meer jonge mensen te kunnen helpen met een goede opleiding.

1.4                Debatprogramma 

Een manier om taalvaardigheid en het spreken van een taal te stimuleren, is het debat. 
Voor de vijfde keer hebben we de debatcompetitie ondersteund in Changamwe, Mombasa.
Ook dit keer was het weer een succes, met een deelname van 16 scholen. 

1.5                My Book Buddy 

In samenwerking met de Nederlandse Stichting My Book Buddy hebben we ook het afgelopen jaar weer 2
scholen kunnen voorzien van klassenbibliotheken. 
De kinderen van New Furaha Primary School in Kanamai en Canaan Primary School kunnen nu elke week een
leesboek lenen en thuis lezen. In totaal hebben deze twee scholen zo'n 750 kinderen, die dus nu regelmatig
kunnen lezen en daarmee hun taalvaardigheid verbeteren. 
Ook de scholen die in 2017 een My Book Buddy bibliotheek van ons kregen, zijn nog steeds erg enthousiast.
Tijdens de augustus-vakantie kwamen de onderwijzers en kinderen zelfs 1x per week terug, zodat de
kinderen hun boekjes konden wisselen. Mooi toch!
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Asante sana!

We zijn erg dankbaar dat wij zulke mooie projecten mogen helpen. Maar dit was nooit mogelijk zonder de
steun van onze trouwe donoren. Wij danken hen hiervoor heel hartelijk. Asante sana.

Zaltbommel, 23 maart 2019

T.C.P. Thijssen 
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

31 december
2018

€

31 december
2017

€

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 41.384 38.376

 41.384 38.376
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31 december
2018

€

31 december
2017

€

PASSIVA

Eigen vermogen  (2)

Bestemmingsreserve 27.400 23.120
Overige reserves 13.984 15.256

41.384 38.376

 41.384 38.376
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

2018

€ €

2017

€ €

Donaties  (3) 41.901 40.371
Projectlasten  (4) 37.285 31.053

4.616 9.318
Kosten

Overige bedrijfskosten  (5) 377 701

Bedrijfsresultaat 4.239 8.617

Financiële baten en lasten  (6) -1.231 -663

Resultaat 3.008 7.954
Belastingen - -

3.008 7.954
Mutatie bestemmingsreserve  (7) -4.280 -23.120

Resultaat -1.272 -15.166
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2018

€ €

2017

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 4.239 8.617
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.239 8.617

Betaalde interest -1.231 -663
Mutatie bestemmingsreserve -4.280 -23.120

-5.511 -23.783

Kasstroom uit operationele activiteiten -1.272 -15.166

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie bestemmingsreserve 4.280 23.120

3.008 7.954

Samenstelling geldmiddelen

2018

€ €

2017

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 38.376 30.422

Mutatie liquide middelen 3.008 7.954

Geldmiddelen per 31 december 41.384 38.376
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

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.

Organisatie en bestuur

Bestuur: 
T.C.P. (Thea) Thijssen, Voorzitter
M. (Willem) Zweers, Secretaris
R.H.W. (Roel) Sleenhof,  Penningmeester
R.J. (Rob) Jansen van den Berg, Algemeen bestuurslid
L. (Lisan) Bellers, Algemeen bestuurslid

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.  
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Contactinformatie

Oude Vischmarkt 9
5301 CZ ZALTBOMMEL
Telefoonnummer voorzitter: 06-51854878
Internetadres voor ANBI-informatie: www.maendeleo.eu

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Kleine
organisaties zonder winststreven. De begroting zal als bijlage bij de jaarrekening opgenomen worden.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten

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. 

Projectlasten

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

1. Liquide middelen
Rabobank NL13RABO0301758964 1.071 1.038
Rabobank NL19RABO0301740232 40.415 36.556
Kas - 782
Gelden onderweg -102 -

41.384 38.376
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PASSIVA

2. Eigen vermogen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve studiefonds 27.400 23.120

2018

€

2017

€

Bestemmingsreserve studiefonds

Stand per 1 januari 23.120 -
Dotatie 4.280 23.120

Stand per 31 december 27.400 23.120

Overige reserves
Stand per 1 januari 15.256 30.422
Resultaatbestemming boekjaar -1.272 -15.166

Stand per 31 december 13.984 15.256
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6                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

2018

€

2017

€

3. Donaties

Donaties Algemeen 38.604 33.923
Donaties My Book Buddy 350 3.000
Donaties Schoolfund 2.189 3.448
Donaties Kenya Care 758 -

41.901 40.371

4. Projectlasten

Port Reitz 5.865 4.143
Kenya Care 10.545 2.737
Schoolfund 14.238 12.508
Educatieve projecten 852 1.189
Shanzu girls 290 5.295
My Book Buddy 3.925 3.156
Rescue School - 146
Algemene projectkosten 1.070 1.879
Lokale steun overige projecten 500 -

37.285 31.053

5. Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten 377 701

Kantoorkosten

Communicatiekosten 247 -
Contributies en abonnementen 130 701

377 701

6. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.231 -663

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten -1.231 -663

7. Mutatie bestemmingsreserve

Mutatie bestemmingsreserve studiefonds -4.280 -23.120
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Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Zaltbommel,  23 maart 2019

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

 
 
M. Zweers 
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