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Inschrijving Handelsregister
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost
Brabant onder nummer 17228419.
Doelstelling
De stichting heeft als haar doel gesteld de bevordering van het lichamelijk en geestelijk
welzijn van jeugdigen te Kenya.
Activiteiten
Door de projectleider, mevrouw J.C.E. van Kasteren, is het volgende activiteitenverslag
opgesteld.
“Gedurende 2017 is de transitie naar Sirimba Parish nagenoeg voltooid. Er loopt nu nog het
programma voor de lagere school kinderen bij Nangina Primary Boarding school. Het aantal
leerlingen is gereduceerd tot 55 .
Educatieve activiteiten
Lagere school
Naast de 55 kinderen via Nangina Primary School zijn er 200 kinderen van de St. Kizito
Primary School gesponsord.
Technische school
De groep kinderen op het beroepsonderwijs gaan nu hun derde jaar in. De groep van 50
kinderen is intact gebleven en de resultaten zijn redelijk tot goed.
Middelbare school
Vorig jaar zijn wij begonnen met het inschakelen van dagonderwijs scholen. Hierdoor zijn de
kosten beduidend lager per kind. Het gevolg is dat wij meer kinderen een opleiding kunnen
geven voor eenzelfde bedrag. De resultaten zijn bevredigend dus wordt dit beleid
gecontinueerd . De scholieren via Good News Centre zijn allen klaar met hun opleiding.
Momenteel hebben wij 35 kinderen op het middelbaar onderwijs.
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Universiteit en College
Zoals vorig jaar al is aangegeven, gaan wij minder studenten een kans geven verder te gaan
op universitair niveau maar hen meer de richting uit te sturen van het Hoger Beroeps
Onderwijs. De projectleider pater Chris mag hierin de keuzes maken. De budgetten voor
2018 zijn reeds aangegeven.

Capacity building
In het afgelopen jaar zijn er 15 huizen gebouwd in de vorm van semi-permanent, wat wil
zeggen met lemen wanden, maar daken van golfplaat. Hierbij hebben wij als stichting alleen
de materialen beschikbaar gesteld en hebben de studenten van de middelbare school
samen met de vrijwilligers van Sirimba de werkzaamheden uitgevoerd.
Maatschappelijke activiteiten
For the benefit of the poor “:voor de allerarmsten zijn nogal wat giften beschikbaar gesteld.
Ten gevolge van de trek naar de stad van de jongeren blijven veel alleroudsten dikwijls alleen
en berooid achter in hun armzalige onderkomens. Dikwijls zonder voldoende voedsel, vooral
in de droge tijd en gebrek aan medische zorg. Wij hebben de helpende hand geboden in de
vorm van voedselverstrekkingen, medische hulp, kleding,betalen van doodskisten enz. Ook
zijn een aantal jongeren die een eigen bedrijfje op willen zetten, geholpen bij de aanschaf
van gereedschappen enz.
Financiën
Onze inkomsten blijven redelijk op peil, waardoor alle ondernomen activiteiten gedekt
konden worden. Dankzij onze trouwe sponsoren kunnen wij doorgaan met de voorgenomen
activiteiten, waarvoor wij graag onze erkentelijkheid uitspreken.”
Richtlijn “650 Fondswervende instellingen”
De jaarrekening over 2017 is opgesteld conform Richtlijn “650 Fondswervende instellingen”,
zoals uitgevaardigd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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BESTUURSVERSLAG

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: René van Herwaarden.
Financiën: Theo Gooijaarts
Secretariaat: Paula Vlugman
Projectleiding: José van Kasteren
We hebben, zoals in het verslag van José is te lezen, ook in 2017 weer een fors aantal kinderen een
opleiding kunnen geven en ook dit jaar zijn de sponsorgelden op andere manieren erg nuttig ingezet.
Er is een bijdrage geleverd aan een ambitieus project van Father Chris om voor de regio een
volwassen school op te richten en de bouw vordert gestaag.
We hebben in de persoon van Father Chris een hardwerkende betrouwbare partner gevonden die
toezicht houdt en verstandige initiatieven ontwikkelt om daar waar de nood in de regio het hoogst is
hulp en steun te bieden aan mensen die geen opleiding kunnen betalen of ook gewoon hongerlijden
door gebrek aan inkomsten.
Al eerder hebben we vermeld dat we de stichting, om redenen van leeftijd van José, langzaam zouden
afbouwen en dat is de laatste jaren ook stukje bij beetje gebeurd.
Echter toen het moment van ontbinden van de stichting steeds dichterbij kwam, konden we het
nauwelijks over het hart verkrijgen om al die zinvolle en nuttige bijdragen aan een betere wereld, alle
know-how en het geweldige netwerk zo maar te laten beëindigen en hebben we besloten om de
stichting als basis te gebruiken en die te doen opgaan in een nieuwe stichting genaamd Oil for
Education.
De doelstelling wordt wat uitgebreid en er wordt hard gewerkt aan het optuigen van de organisatie
en het werven van jongere mensen die zich betrokken voelen bij het gemeenschappelijke doel om
een bijdrage te leveren aan een rechtvaardigere verdeling van beschikbare gelden in de wereld. We
trachten zo toch continuïteit te creëren en zien uit naar samenwerking met een jongere generatie.
Er zullen wel mutaties in het bestuur komen. José zal zeker betrokken blijven en ook actief bijdragen
en ik zal het voorzitterschap van de nieuwe stichting voorlopig op me nemen. Paula en Theo blijven
actief tot de overgang een feit is.
We sluiten af met u als sponsoren hartelijk te bedanken voor uw bijdragen want…. zonder u kan het
natuurlijk allemaal niet gerealiseerd worden.

We danken u nogmaals voor uw betrokkenheid.
René van Herwaarden, voorzitter
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Stichting Jeugdopvang en Educatie Kenya, Schijndel Balans
per 31 december 2017
31 december 2017
ACTIVA
Overlopende activa
Rente spaarrekening
Vooruitbetaalde projectbijdragen

31 december 2016

40
12.000

109
3.125

25.153

53.178

37.193

56.412

PASSIVA
Reserves en fondsen
- reserves
. continuiteit reserve
. bestemmingsreserve

10.000

10.000

10.000

10.000

. overige reserves
12.040
Liquide middelen
Rabobank rekening-courant
Rabobank BedrijfsSpaarrekening

3.234

5.153

8.178

20.000

45.000

20.000
-fondsen
.bestemmingsfonds Sirimba Parish
Kenya

17.193

20.000

33.287

.bestemmingsfonds Good News Centre

3.125
17.193
37.193

36.412
56.412
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Stichting Jeugdopvang en Educatie Kenya, Schijndel
Staat van baten en lasten over 2017
2017

2016

Baten:
Baten uit eigen fondswerving
Rentebaten
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Sirimba Parish Kenya
Diverse projecten

34.767
40
34.807

15.344
109
15.453

46.654
2.000

26.650
2.500

-16.094

-15.298

Werving baten
Kosten eigen fondswerving
Beheer en administratie
administratie 1.601
Som der lasten 30.751
Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo
Toevoeging/onttrekking aan:
overige reserves
bestemmingsfonds

-7.961
-16.094
-16.094

2.247
50.901
Kosten
beheer
en
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TOELICHTING OP DE BALANS

31 dec. 2017

31 dec. 2016

€

€

VORDERINGEN
Rente Rabo Bedrijf Spaarrekening

40

Vooruitbetaald Good News Centre 2017
Voorschot budget 2018

109
3.125

12.000
----------------

--------------

12.040

3.234

==========

=========

RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve
Stand

10.000
10.000
==========
=========
De continuïteitsreserve wordt aangehouden ter dekking van risico’s op korte termijn,
alsmede het in stand houden van de organisatie op (middel-)lange termijn.
Bestemmingsreserve
Stand

10.000
==========

10.000
=========

De bestemmingsreserve is gevormd om de organisatie in de toekomst verder te
professionaliseren, de opvolging van de huidige projectleider te regelen en de ontwikkeling
van nieuwe concepten om middelen te genereren ten behoeve van de doelstelling van de
stichting.
Bestemmingsfonds Sirimba Parish Kenya
Stand 1 januari
Onttrekking bestemmingsfonds
Stand 31 december

33.287
( 16.094)
---------------17.193
==========

40625
(7.338)
-------------33.287
========
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De in dit bestemmingsfonds opgenomen bedragen zijn door sponsoren verstrekt ten
behoeve van het Sirimba Parish Kenya project. Gezien de veelal langer lopende
verplichtingen jegens de deelnemers in dit project worden de gelden gefaseerd verstrekt.

Bestemmingsfonds Good News Centre
Stand 1 januari
Uitkering toegezegde bijdrage

3.125

6.250

(3.125)

(3.125)

---------------Stand 31 december

--------------

0
3.125
==========
=========
De in dit bestemmingsfonds opgenomen bedragen zijn door sponsoren in eerste instantie
verstrekt ten behoeve van het Nangina Social Work Project. Good News Centre werkt
volgens de doelstellingen van de stichting. Door het bestuur was voor een periode van 4
jaren jaarlijks een bedrag van € 6.250 toegezegd. Vanwege de ontwikkelingen in dit project
heeft het bestuur besloten de toegezegde bedragen te halveren. Voor de toegezegde
bedragen voor de jaren 2016 tot en met 2017 was dit bestemmingsfonds gevormd.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017

2016

€

€

Baten uit eigen fondswerving
Sponsoring, donaties en giften

34.767
13.344
=======
=======
Onder verschillende benamingen en middels diverse acties worden baten ten behoeve van
de doelstellingen van de stichting verworven.
Rentebaten
Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening

40
=======

109
=======

Kosten beheer en administratie
Kosten projectmanager

1.920

Diverse kosten
Bankkosten

1.246
50

327
------------

246
----------

2.247
=======

1.542
=======

Bestuurders
Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben
zij geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden. Schijndel, 7
maart 2018

I.T.T.M. van Herwaarden
Voorzitter
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A.C.W. Vlugman-van Deurzen

Th. Gooijaarts
penningmeester

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming
Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals
opgenomen in de staat van baten en lasten.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die hier vermeld dienen te
worden.

