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Balans

Activa

Type Liquide middelen Beschrijving 31-12-2020 31-12-2019

Bankrekening NL19RABO0301740232 3645 5510

Bankrekening NL13RABO0301758964 1784 1308

Bankrekening NL80RABO0108813215 10492 3911

Bankrekening NL38RABO1094662607 39921 39920

Bankrekening Local lawyer account 9742 13690

Kas Kenya Care local kas Kenya 1745 0

Kas Maendeleo local kas Kenya 352 283

Kas Grond voor Multifunctioneel
centrum * 17832 17832

Totaal Activa 85513 82454

 

Passiva

Reserves en Fondsen

Bestemmingfonds project 31-12-2020 31-12-2019

Port Reitz Special School 0

Kenya Care 25000 30000

Studiefonds 36338 28752

Educatieve projecten 0

My Book Buddy 0

Multifunctioneel Centrum 17832 17832

Algemene lokale projectkosten 0

Totaal bestemmings reserve 79170 76584

Totaal algemene reserve 6343 5870

Totaal passiva 85513 82454
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Staat van Baten en Lasten

Baten

Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Inkomsten uit donaties en giften 66190 105773

Waarvan: Port Reitz Special School 12107

Waarvan: Kenya Care 29061

Waarvan: Studiefonds 16330

Waarvan: My Book Buddy 4733

Waarvan: Multifunctioneel Centrum 836

Waarvan: Algemene lokale
projectkosten 1428

Totaal baten van particulieren 66190 105773

Som van de baten 66190 105773

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling 66190 105773
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Staat van Baten en Lasten

Lasten

Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Besteed aan doelstellingen:

Port Reitz Special School 12107 8313

Kenya Care 34061 23881

Studiefonds 8744 16188

Educatieve projecten 0 1002

My Book Buddy 4733 7535

Multifunctioneel Centrum 836 0

Algemene lokale projectkosten 1428 3147

Besteed aan doelstellingen 61909 60066

Wervingskosten:

 Overige kosten eigen
fondswerving 0 2994

Totaal Wervingskosten 0 2994

Kosten beheer en administratie:

 Kosten administratie 79 250

 Contributies 807 893

Totaal kosten beheer en
administratie 886 1143

Rentelasten 336 498

Som van de lasten 63131 64701

Resultaat

Saldo baten & lasten 3059 41072
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Algemene toelichting

Activiteiten

Het direct, indirect, financieel of moreel ondersteunen van kleinschalige, lokale en duurzame initiatieven en projecten,
gericht op uiteindelijke zelfredzaamheid. Het geven van professionele en financiële ondersteuning aan sociale en
charitatieve organisaties met focus op de volgende ontwikkelingsdoelen (SDG’s): 1, 2, 3, 4 en 5. en dan met name de
verbeteringen van leefomstandigheden van kwetsbare vrouwen en kinderen. 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. Het bevorderen van coördinatie, delen van lokaal relevante kennis, en samenwerking
tussen organisaties met soortgelijke doelstellingen. Het bovenstaande met focus op Afrika, met name de kustprovincies
van 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 of geslacht. Met haar doelstelling beoogt de stichting het
algemeen belang te dienen.

Algemene grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de
Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen
plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de
stichting.

Reserves en fondsen

Algemene reserve

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

Bestemmingsfondsen

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te
worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming
aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Voor uitgebreide toelichting op de baten en lasten zie ons verslag waarin per project een toelichting is uitgewerkt. * In
de Activa staat een bedrag opgenomen voor een aanbetaling aan een perceel grond voor een Mulltifunctioneel centrum
in 2019. De aankoop van dit perceel wordt naar verwachting verder afgerond in 2021.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte
kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken
zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).

De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Ratio's

Omschrijving 2020 2019

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten) 93,5% 56,8%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten) 98,1% 92,8%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving 0,0% 2,8%

Kosten beheer & administratie/totaal lasten 1,4% 1,8%

Stichting Maendeleo - for brighter futures - Jaarrekening: 2020 | pagina 8 van 9



Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 21-07-2021

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten
en lasten

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de
statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van
de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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Maendeleo Actuals 2020 Begroting 2020

Inkomsten

Donaties Algemeen 40.652€                     46.000€                         

Donaties My books buddy ‐€                            1.000€                           

Donaties Schoolfonds 922€                           6.000€                           

Donaties Corona 18.106€                     ‐€                                    

Donaties Kenya Care 6.510€                       15.000€                         

Donaties 2020 66.190€                     68.000€                          

Uitgaven

Nederland

Communicatie 79€                             500€                               

Fondsenwerving ‐€                            2.000€                           

Partin, CBF 807€                           1.000€                           

Reiskosten ‐€                           

Rente en Bankkosten 336€                           800€                               

1.222€                       4.300€                           

Kenya

management/lokale fondsenwerving/vrijwilligers 714€                           750€                               

Communicatie 104€                           300€                               

Reiskosten 438€                           750€                               

1.255€                       1.800€                           

Schoolfonds

Sponsoring lagere school 502€                           4.000€                           

Sponsoring voortgezet onderwijs 4.582€                       9.500€                           

Sponsoring universiteit 2.437€                       4.000€                           

Mentorprogramma 1.224€                       2.000€                           

8.744€                       19.500€                         

Kenya Care

Algemeen 34.061€                     20.000€                         

34.061€                     20.000€                         

Port Reitz

Ondersteuning educatie 4.813€                       1.500€                           

Learning4All onderwijzer 2.468€                       3.000€                           

Voeding 4.616€                       3.500€                           

Fysiotherapie ‐€                                    

Shamba/tuinbouw 300€                               

Overig (Scouting / Weekend programma) 209€                           1.000€                           

12.107€                    9.300€                           

Shanzu Girls

Shamba/water/ondersteuning ‐€                            500€                               

Educatieve projecten

Debat programma ‐€                            1.200€                           

My Book Buddy ‐ leesprogramma 4.733€                       6.000€                           

4.733€                       7.200€                           

Div. Projecten ‐ keuken Port Reitz * PM

Multifunctioneel Centrum* 836€                           21.000€                         

Totaal uitgaven  62.959€                     83.600€                         
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BESTUURSVERSLAG 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaar 2020 is door de uitbraak van de wereldwijde Corona pandemie voor elke organisatie een 
totaal ander jaar geworden dan verwacht. Dit geldt ook voor onze Stichting Maendeleo en haar 
samenwerkingspartners in Kenya. Toch zijn we dankbaar voor de stappen die we juist in deze 
moeilijke tijd hebben kunnen zetten, mede door de royale steun van vele donoren. Wij willen hen 
hiervoor nogmaals heel hartelijk dankzeggen.  

1. Bestuur & Organisatie  

1.1 Algemeen  

De bestuursleden van de Stichting Maendeleo zijn allen betrokken vrijwilligers en hebben ervaring 
met de praktijk van ontwikkelingswerk. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Het bestuur is in 2020 ongewijzigd gebleven en bestaat uit de volgende personen:  

Thea Thijssen, Voorzitter 
Willem Zweers, Secretaris 
Roel Sleenhof, Penningmeester  
Rob Jansen van de Berg, Bestuurslid 
Helga Uiterwijk, Bestuurslid 
Birgitte van Heerde, Bestuurslid 
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In totaal is er 3 keer officieel vergaderd. Door de omstandigheden ging dit alleen online.  
In januari 2020 en oktober 2020 is onze voorzitter toch nog in Kenya geweest. Dit blijkt elke keer 
weer zo belangrijk voor de verstandhouding en samenwerking met de lokale partners.  

Een aantal projecten hebben grotendeels stilgelegen door Corona, zoals de scholen en de My Book 
Buddy bibliotheekprojecten. Kenya Care heeft haar activiteiten juist geïntensiveerd gedurende deze 
periode met meer individuele coaching, begeleiding van kinderen en jeugd tijdens corona  en de in 
deze tijd levensreddende voedselhulp. 

We hebben in het afgelopen jaar € 61.190 besteed aan projecten. Een gedeelte daarvan was 
noodhulp in verband met  Corona ten behoeve van Kenya Care en Port Reitz Special School.  

In totaal hebben we in 2020 € 66.190,=.  aan donaties ontvangen. Dat is weer een enorm mooi 
bedrag. Al aan het begin van de Corona pandemie zagen wij dat onze partners in Kenya in grote 
moeilijkheden zouden komen. Wij hebben toen in mei snel een extra fondsenwerving opgestart en 
in totaal hebben we  door deze actie € 18.106 ontvangen. Een geweldig bedrag. Asante sana aan alle 
gulle gevers.  

In de balans zijn een aantal bestemmingsreserves opgenomen.  Voor Kenya Care betreft dit een 
geoormerkt bedrag van €25.000 voor een van de groepen.  
In 2019 is een stuk grond aangekocht met de bedoeling daar op den duur een multifunctioneel 
centrum te bouwen. Helaas is de aankoop van dit stuk grond nog steeds niet afgerond wegens 
successieproblemen bij de verkoper. Op de balans staat hiervoor een bedrag € 17.832. Alle signalen 
zijn nu positief en we hopen dat de aankoop in augustus 2021 kan worden voltooid en we dan in het 
bezit komen van de officiële title deeds.  
De reservering voor het studiefonds hebben we enigszins verhoogd omdat we meer studenten in 
ons programma hebben. Hiervoor is nu een bedrag opgenomen van € 36.338. 

1.2 Begroting en activiteiten  

• De begroting laat zien dat we de huidige projecten willen blijven ondersteunen en dat de 
begroting 2021 weinig afwijkt van de eerdere jaarbegrotingen.  
Enkele opmerkingen: 
o Kenya Care heeft aangegeven in 2021 1-2 nieuwe groepen op te willen starten. Hiervoor 

zullen wij aparte fondsenwerving voor opstarten. Deze is nog niet meegenomen in de 
begroting. Wel is rekening gehouden met de eventuele kosten voor deze fondsenwerving 

o De kosten voor de algemene begeleiding van de projecten in Kenya zijn wat hoger begroot. 
Om de continuïteit te waarborgen is het belangrijk dat er een lokale coördinator wordt 
aangenomen. In de loop van 2021 hopen we deze vacature in te vullen.  
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2. De Projecten 

2.1  Port Reitz Special School  

Algemeen: 

• Openbare school met speciaal onderwijs 
voor ruim 250 gehandicapte kinderen in 
Changamwe, Mombasa 

• Op deze school zitten zowel lichamelijk als 
verstandelijke beperkte kinderen 

• Het is een kostschool, maar een gedeelte 
van de kinderen komt uit de omringende 
slums. Deze kinderen zouden anders geen 
onderwijs krijgen. Zij komen alleen voor 
het dagonderwijs. 

• De school is een regeringsschool, maar is 
voor 2/3 van haar budget afhankelijk van 

schoolgeld van ouders en donaties van 
derden. 

• Ongeveer 75% van de ouders kan het 
schoolgeld (ca. €175 per jaar) niet 
betalen. 

• Tekort aan voedsel en leraren zijn de 
grootste problemen.  

• Alle scholen waren in 2020 dicht vanaf 
medio maart tot het eind van het jaar ivm 
Corona. Alleen klas 4 en klas 8 kregen 
weer les vanaf begin oktober.  

 
Onze hulp in 2020:  

• Betaling schoolgeld t.b.v. ca 25 kinderen voor het hele jaar, ondanks dat de school grotendeels 
gesloten was.  Mede hierdoor was het wel mogelijk om de onderwijzers (gedeeltelijk) te blijven 
betalen.  

• Wekelijkse aanvulling van maaltijden met groenten en fruit periode januari-maart en oktober-
december 

• Lesprogramma Learning-4-all voor kinderen met leermoeilijkheden, inclusief onderwijzer en 
lesmaterialen.  

• My Book Buddy Programma is uitgebreid van klas 4 tot en met klas 8. De voorbereiding en 
aankoop van kasten en boeken is gerealiseerd begin 2020. Echter de officiële lancering kon niet 
meer plaatsvinden omdat de scholen werden gesloten. In 2021 is dit weer opgepakt.  

• Met een speciaal ontvangen donatie hiervoor hebben we de school bovendien kunnen helpen 
hun achterstallige schulden op te lossen.   
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2.2 Project - CBO Kenya Care  

 
Algemeen:  

• CBO Kenya Care biedt een holistisch empowerment programma voor hiv-positieve moeders (en 
vaders) in Kilifi County. 

• Het project bestaat sinds 2010 

• Kenya Care biedt hiv-positieve moeders en vaders een 4-jarig traject waarin ze leren omgaan 
met hun ziekte, hun stigma te verminderen en hun leven economisch op de rit te krijgen. 

• Er wordt gewerkt met zgn. Self Help Groepen 

• Een groot deel van het programma bestaat uit educatie en counseling m.b.t alle aspecten van 
hun ziekte. 

• Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. voeding, hygiëne, familyplanning, vermindering 
van stigma en het opzetten van een bedrijfje. Maar ook onderwerpen als zelfvertrouwen, 
leiderschap en mensenrechten komen aan de orde. 

• Na een eerste leerperiode kunnen de vrouwen 
microfinancieringen krijgen voor het starten van een eigen 
bedrijfje. In 2020 werden 31 leningen verstrekt. Het betreft 
hier microleningen van 50-250 euro. Aan het verstrekken 
van leningen zit een spaarsysteem gekoppeld. 

• Kenya Care helpt de vrouwen tijdens het programma door 
het schoolgeld van hun kinderen op de lagere school te 
betalen. Dit om ervoor te zorgen dat zij zich gedurende deze 
periode hun leven echt op orde kunnen krijgen en een 
stabiel inkomen kunnen gaan verwerven. 

• De huisjes van de deelnemers worden 2x per jaar 
gedesinfecteerd om ziektedruk te verminderen en er is veel 
aandacht voor hygiëne tijdens de lessen. 

• Mogelijkheid tot het volgen van lees- en schrijflessen.  
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Ontwikkelingen in 2020 en onze hulp: 

• In 2020 heeft de vijfde groep: SHG NEEMA het programma afgerond. Door de coronaperikelen 
hebben zij nog niet officieel afscheid genomen. Wij verwachten dit afscheid in juni 2021 te 
kunnen organiseren. 

• De Mwangaza groep is gestart in 2019 met de eerste fase: de educatieperiode. Deze lesperiode 
is succesvol afgesloten met een feestelijke certificatendag op 18 februari 2020. Voor de 
moeders en vaders een bijzonder belangrijke dag.  Meer dan de helft van deze groep is amper 
of helemaal niet naar school geweest en voor bijna alle deelnemers was dit dus de eerste keer 
dat ze echt iets bereikt hadden.  
In totaal hebben 30 personen het programma succesvol afgerond. De groep is daarna  
begonnen aan Fase 2 van het programma waarbij zij microkredieten kunnen aanvragen om 
daarmee een business te starten. Door de coronacrisis zijn zij hier eigenlijk pas in 2021 mee 
begonnen.  

 

• Medio maart 2020 kreeg COVID19 ook Kenia in de greep en moest alles anders. Het 
land ging in een hele strenge lockdown. Groepsbijeenkomsten waren niet meer 
mogelijk, bijna alles was gesloten en de meeste moeders en vaders kwamen zonder 
werk en dus zonder inkomsten te zitten. En voor de arme bevolking betekent dat dan 
ook direct dat je geen eten hebt, want er is geen enkel sociaal vangnet vanuit de 
overheid. Voor mensen met hiv is dat een extra groot probleem. Want goede voeding is 
nl. een voorwaarde voor de werking van de hiv-remmende medicijnen.  
We hebben veel respect voor de flexibiliteit van de lokale medewerkers van Kenya Care. 
Zij zijn direct begonnen met het geven van voorlichting over COVID19 en hoe deze hiv-
positieve moeders zichzelf en hun gezinnen het beste konden beschermen.  
In plaats van groepsbijeenkomsten zijn Festus, Caroline en Alice (de lokale staf) de 
vrouwen individueel gaan begeleiden.  Dit heeft deze gezinnen heel erg geholpen om 
toch positief door deze moeilijke periode heen te komen. En het heeft ons meer inzicht 
gegeven in de problemen waar deze families mee te kampen hebben.  
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• Tegelijkertijd hebben we in Nederland een actie opgezet om extra fondsen te krijgen 
zodat we de gezinnen ook konden helpen met voedsel, zodat in ieder geval hun 
gezondheid op peil zou blijven. We zijn erg blij met de ruimhartige bijdragen die wij 
hebben ontvangen hiervoor. We hebben daardoor gedurende wel 4 maanden elke 3 
weken zo’n 150 gezinnen kunnen helpen met een basispakket voedsel. Met deze hulp 
hebben we echt levens gered.   

 

• Vanaf augustus kwam het leven in Kenia eigenlijk pas weer een beetje op gang. Toen 
mochten er ook  – zij het met veel voorzorgsmaatregelen – weer groepsbijeenkomsten 
worden gehouden. En nog steeds is het economisch erg moeilijk. Gezien de problemen 
met Covid19 is besloten het programma voor alle groepen met 4 maanden te 
verlengen.  

• De Jerito groep is een zeer succesvolle groep en is eind 2020 aan hun laatste jaar 
begonnen. Great Hope en Jitoe zitten nu in hun derde jaar en zullen begin 2022 hun 
programma afronden.  

• De kinderen van Kenya Care: voor de kinderen in Kenia was 2020 echt een rampjaar. 
Niet alleen hebben ze bijna een jaar onderwijs gemist – er is nl. geen enkele vorm van 
online-onderwijs. Maar de school is met name voor de armere kinderen ook een veilige 
haven en de plek waar ze in ieder geval een lunch krijgen.  Dit viel allemaal weg, met 
alle gevolgen van dien. Veel kinderen werden uit bedelen gestuurd of zwierven overdag 
op straat op zoek naar eten, om vervolgens in aanraking te komen met prostitutie, 
drugs en/of criminaliteit. Ook het aantal meisjes dat zwanger werd is in deze periode 
onrustbarend gestegen. Al redelijk snel kreeg de staf van Kenya Care signalen van deze 
problemen. En behalve voedselhulp heeft de staf vanaf augustus 2020 een programma 
opgezet om de kinderen/jeugd van Kenya Care te helpen deze problemen het hoofd te 
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bieden. Hierbij hebben we als Stichting Maendeleo ook kunnen helpen. Niet alleen met 
het verkrijgen van het budget hiervoor, maar ook door het inschakelen van onderwijzers van 
onze andere projecten.  
Samen met de staf van Kenya Care hebben ze een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens 
deze dagen was er sport en spel en werden de kinderen door middel van workshops, drama etc. 
gemotiveerd en werden onderwerpen zoals seksuele voorlichting en hiv/aids besproken. Deze 
bijeenkomsten waren heel succesvol en hebben ook veel moeders geholpen om deze 
onderwerpen (die in deze cultuur vaak taboe zijn) bespreekbaar te maken 

• Kenya Care was graag met een nieuwe groep gestart in 2020. Dat is door alle omstandigheden 
nu helaas niet gelukt. Er is een grote wachtlijst van hiv-positieve moeders en vaders die het 
Kenya Care programma zouden willen volgen. Wij hopen in 2021 voldoende fondsen te kunnen 
werven om in ieder geval één, maar liefst twee nieuwe groepen te kunnen opstarten.  

• De plannen voor het multifunctionele centrum  bestaan nog steeds. Echter, zoals eerder 
gemeld, heeft de afronding van de aankoop van de grond vertraging opgelopen. We hopen eind 
2021/begin 2022 een eerste stap te kunnen maken met de ontwikkeling hiervan. Dit is een 
belangrijke stap voor Kenya Care om eigen inkomsten te kunnen gaan genereren en daardoor 
op termijn minder afhankelijk te worden van externe donoren. 
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2.3 Project - Educatie - Studiefonds  

Kenmerken: 

• Opgezet door Maendeleo in 2018 

• Programma waarbij we talentvolle 
jongeren uit achterstandsfamilies helpen 
hun droom te verwezenlijken via een 
studie 

• Zowel studenten in secundair onderwijs 
en  universiteit/hogeschool, maar ook 
beroepsonderwijs.  

• We geven niet alleen financiële 
ondersteuning, maar ook 
studiebegeleiding en mentoring.  

 

 
 
Ontwikkelingen in 2020 en onze hulp 

• We begonnen het jaar met 28 studenten in ons voorgezet onderwijsprogramma en 8 studenten 
op de universiteit/college.  Helaas werden alle secondaire scholen en universiteiten in Kenia in 
maart gesloten.  Slechts een klein aantal studenten in het voortgezet onderwijs heeft online wat 
onderwijs gehad of kregen via WhatsApp af en toe huiswerkopdrachten.  

• Sommige universiteiten gaven vanaf augustus wel online lessen. In enkele gevallen hebben wij 
de studenten geholpen met een computer of smarttelefoon en vergoeding van databundels.  

• De studiedagen die we gedurende de vakantieperiodes organiseren zijn erg belangrijk voor de 
totale ontwikkeling van de kinderen. Hierbij wordt vooral aandacht gegeven aan een juiste 
werkhouding, competenties en groepsdruk, maar ook moeilijke onderwerpen zoals seksualiteit 
en pesten op school worden niet geschuwd. Elke keer worden er sprekers uitgenodigd die als 
positief rolmodel de leerlingen motiveren. De studenten (en hun ouders) zijn erg enthousiast 
over deze dagen. Hoewel we in 2020 maar 1 studiedag hebben kunnen organiseren voor de 
studenten in ons programma hebben onze mentoren wel veel individuele coaching en 
begeleiding gegeven. 
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2.5 Project - My Book Buddy  

Kenmerken:  

• Samenwerking met Nederlandse 
Stichting My Book Buddy 

• Probleem: heel veel scholen in Kenya 
hebben geen boeken, en zeker geen 
leesboeken. Uit allerlei onderzoek is 
gebleken dat het leesniveau erg laag is, 
met name het begrijpend lezen is een 
groot probleem. 

• Doel: meer kinderen te laten lezen buiten 
schooltijd, zodat het niveau van lezen 
verbetert en lezen leuk wordt 

• Hoe: door klassenbibliotheken op te 
zetten. Daarbij worden vanaf het begin 
niet alleen de kinderen en de 
onderwijzers, maar ook de ouders 
betrokken. 

• Maendeleo zorgt voor de eerste 
implementatie.  

• De school en de ouders worden 
verantwoordelijk voor uitvoering en 
onderhoud van het systeem, inclusief het 
later vervangen of bijkopen van boeken. 
We blijven de scholen wel monitoren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkelingen in 2020 en onze hulp 

• Na een grondige voorbereiding hebben we In februari 2020 de feestelijke lancering gevierd van 
My Book Buddy op de Lorgan’s Academy in Shanzu. De onderwijzers, leerlingen en ouders zijn 
erg enthousiast. En zelfs tijdens de lockdown zorgden de onderwijzers ervoor dat de kinderen 
een keer per week een boekje konden komen lenen. Wat een geweldig team.  

• Bij Port Reitz zijn in maart de laatste boekenkasten geleverd. In 2021 hebben dus nu ook klas 4 
tot en met 8 hun eigen leesboeken.  

• Doordat de scholen zolang dicht zijn geweest hebben de meeste My Book Buddy 
bibliotheekprogramma’s stilgelegen.  Wij zullen in 2021 extra aandacht besteden aan deze 
scholen zodat de kinderen kunnen blijven lezen.  
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3. Tot slot  
 
We kijken terug op een moeilijk en bewogen jaar met uitdagingen voor iedereen. Wij hebben grote 
bewondering voor onze partners in Kenya die zich onvermoeid inzetten om de gezinnen en kinderen 
in nood te helpen.  En we zijn dankbaar dat we hen daarbij op allerlei manieren kunnen 
ondersteunen.  Dat zou niet mogelijk zijn geweest zonder de royale steun van vele donoren, oude en 
nieuwe, zowel maandelijks als incidenteel. Heel hartelijk dank daarvoor en we hopen dat we ook in 
2021 op uw hulp mogen blijven rekenen. 
Wilt u of uw bedrijf, school, vereniging, familie meer weten over de Stichting Maendeleo en haar 
werkzaamheden? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Zaltbommel, 30 juni 2021 

 

 
 
 
T.C.P. Thijssen 
 
 
  
 
  
 

  
 

 
 
Stichting Maendeleo 
Oude Vischmarkt 9 
NL-5301 CZ ZALTBOMMEL 
 
T: +31 6 5185 4878 (NL) 
T:  +254 7 2969 6129 (KE) 
E: info@maendeleo.eu 
W: www.maendeleo.eu 

 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

VERKLARING KASCOMMISSIE 

 

 

 

 

Ondergetekende: 

 Naam:   Robert Verhoeks  
 Adres:   Keppelenkamp 33 
 PC Woonplaats:  5311 GZ, Gameren 
 
 
 
Verklaart hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de 
periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en de balans per 31 december 2020 
van Stichting Maendeleo te Zaltbommel, te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. 
 
 
De kascommissie verzoekt de vergadering om de bestuurder décharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 
 
 
 
 
 
Plaats: Gameren 
Datum: 23 juli 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam en handtekening: 

Robert Verhoeks
Stempel



VERKLARING KASCOMMISSIE  

Ondergetekende: 

Naam:   Anne-Fleur van der Ent 
Adres:   Johan Metzelaarstraat 7, 4827 GL Breda 
  

Verklaart hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de 
periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en de balans per 31 december 2020 van 
Stichting Maendeleo te Zaltbommel, te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.  

Plaats: Breda 
Datum: 27 juli 2021  

Naam en handtekening:  
Anne-Fleur van der Ent 
 




