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Naast de aanhoudende recessie in 2013, was er een groot bijkomend probleem 
in Kenia; de verkiezingen. Gelukkig zijn deze belangrijke verkiezingen betrekkelijk 
rustig verlopen, wanneer we deze periode vergelijken met de voorgaande geweld-
dadige verkiezingen. 

Onze projecten in Mombasa en Nairobi hebben geen schade geleden tot grote 
vreugde van personeel en kinderen. Wel waren er door de spanningen rondom 
deze verkiezingen de marktprijzen enorm gestegen en was het noodzakelijk om 
tijdelijk het maandbedrag voor voedsel, brandstof en vergoeding van de leerkrach-
ten te verhogen. Daardoor moesten ander beoogde projecten uit het beleidsplan 
worden uitgesteld en geplaatst op de begroting van 2014.

Ondanks dat dit toch wel exceptioneel jaar was voor Kenia, verheugen wij ons u 
te mogen melden dat er dankzij uw steun het afgelopen jaar weer veel positieve 
ontwikkelingen waren in het werk van onze kleine stichting.

Het gaat goed met beide projecten
Het gaat gelukkig nog steeds goed met onze beide projecten in Kenia, het kin-
dertehuis St.Dorcas in Nairobi en de dagopvang 5-7 jarigen van het Child Support 
in Mombasa. Door alle ontvangen giften en donaties was het ook in 2013 weer 
mogelijk om onze kansarme kinderen te helpen door het geven van voedselhulp, 
onderdak en onderwijs. Ook mochten we weer de eindexamens van de studenten 
mogelijk maken door voor hen de registratiekosten te betalen.

Breed draagvlak bevolking
De in 2011 aangelegde watervoorziening voorziet dagelijks in de behoefte van het 
anders zo duur aan te schaffen drinkwater. De waterpomp is voor Dorcas een rijk 
bezit. Dankzij een aantal geweldige sponsors, was het mogelijk de nieuwbouw en 
de afwerking te realiseren van Child Support Mombasa. waardoor meer kansarme 
kinderen een leerplaats kon worden aangeboden. Onze beide projecten worden 
breed gedragen door de locale bevolking. Zij worden in alles betrokken en inge-
schakeld en we zien hun trots en inzet bij alles wat wordt ondernomen. Om de 
kwaliteit van het leven voor deze kinderen te verbeteren, is er nog veel nodig. In 
Mombasa hebben we dringend behoefte aan ontwikkelingsmaterialen, schoolbe-
nodigdheden en buitenspel.
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Naar de toekomst toe
Op de wat langere termijn willen we de kansen van onze kinderen op een goede 
middelbare opleiding vergroten door meer aansluiting te zoeken voor samenwer-
king met een Publieke School. Het is geweldig om te mogen constateren dat onze 
projecten niet alleen hulp en ondersteuning van de locale bevolking ontvangen, 
maar dat ook beter gesitueerde studenten zich willen inzetten voor leerlingen die 
minder bedeeld zijn dan zij zelf.

Graag willen wij de projecten naar een hoger plan van doelmatigheid brengen. 
Dat kan alleen maar door er onze schouders onder te zetten en zoveel mogelijk 
betrokken mensen en bedrijven ervan te overtuigen dat een steeds beter toekomst 
voor deze kansarme kinderen en jongeren door u en ons gerealiseerd kan worden!
 Ook kunt u ons blijven steunen door uw donatie en het kopen van kaarten en 
lederen artikelen die de kinderen maken in de vakleerklas. 

Alles over onze stichting vindt u in de Nieuwsbrieven en op de website www.gelij-
kekansen.org 

Met vriendelijke groet.
het bestuur.

Inkomsten 2012 Inkomsten 2013
Donaties bank/giro 3.550,00€          Donaties bank/giro 8.030,00€      
Donaties incasso 3.780,00€          Donaties incasso 3.950,00€      
Giften 13.557,29€        Giften 15.001,47€    
Ontvangst betreft verkoopartikelen 1.437,00€          Ontvangst betreft verkoopartikelen 746,75€         
Ontvangst betreft lunchbijdrage 202,80€             Ontvangst betreft lunchbijdrage 231,69€         
Overmaking van Spaarrekening 750,00€             
Kerstmarkt Dalfsen 195,50€             
Totaal inkomsten 23.472,59€        Totaal inkomsten 27.959,91€    

Uitgaven 2012 Uitgaven 2013
Voedselhulp 12.000,00€        Voedselhulp 14.200,00€    
De huur voor Dorcas 1.200,00€          De huur voor Dorcas 1.100,00€      
Examengeld 1.750,00€          Examengeld 1.500,00€      
Aanbouw nw.gebouw Mombassa 4.000,00€          Opstarten Vakleeropleiding 3.000,00€      
Bedden,Matrassen,Dekens 1.500,00€          Boeken 200,00€         
Materialen voor Kaarten en onderzetters 325,00€             
Materialen voor Bedden,Docentebijdrage,Afbouwing 2.400,00€          
Totaal uitgaven 23.175,00€        Totaal uitgaven 20.000,00€    

Overige uitgaven Overige uitgaven
Kosten bankverkeer 382,20€             Kosten bankverkeer 288,07€         
Kosten website 74,91€               Toner 456,76€         
Kamer van Koophandel 24,08€               Kosten website 131,35€         
Lunch tijdens vergaderingen 202,75€             Kamer van Koophandel 11,00€           
Accountantskosten 238,00€             Lunch tijdens vergaderingen 252,05€         
Drukwerk betreft kaarten 100,00€             Accountantskosten 242,00€         

Adm. Benodigheden 31,29€           
Totaal overigen uitgaven 1.021,94€          Totaal overigen uitgaven 1.412,52€      

10.34.84.620 10.34.84.620
Begin Saldo 01-01-2012 4.690,15€          Begin Saldo 01-01-2013 3.569,77€      
Eind Saldo 31-12-2012 3.569,77€          Eind Saldo 31-12-2013 10.117,16€    
12.64.18.48.24 12.64.18.48.24
Begin Saldo 01-01-2012 1.992,94€          Begin Saldo 01-01-2013 1.288,60€      
Eind Saldo 31-12-2012 1.288,60€          Eind Saldo 31-12-2013 1.316,99€      
Ontvangen rente 45,66€               Ontvangen rente 28,39€           

2012 2013 verschil
Inkomsten 23.472,59€         27.959,91€    4.487,32€                                           meer inkomsten
Uitgaven 24.592,97€         21.412,52€    3.180,45€                                           minder uitgaven
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Deze voorlopige jaarcijfers zijn door de penningmeester gepresenteerd in een  
excelbestand aan de leden van het Algemeen Bestuur in de vergadering van 8 
maart 2014 en toegelicht. 
Na decharge voor het gevoerde beleid door het bestuur, wordt de jaarrekening ter 
verificatie aangeboden aan de heer Joost Rommens, accountant voor de statutair 
vereiste verklaring van samenstelling.
Wanneer deze verklaring beschikbaar is, zullen wij deze in een PDF bestand plaat-
sen op onze website. Wanneer u prijs stelt op inzage, omdat u niet beschikt over 
internet, zal met u hierover een afspraak gemaakt worden.

Bij de opbrengsten van de verkoop van de door de kinderen gemaakte artikelen  
gaan we nu vanuit de voorraad winst maken. Er zijn in 2013 geen verdere  
investeringen aan materialen gedaan, dus is de opbrengst onbelast inkomen.

Door de tijdelijke noodzakelijke verhoging van de maandelijkse bijdrage aan 
voedsel,brandstof en onderwijsleerkrachten vergoeding van 1100 euro naar 1500 
euro, ingaande 1 april tot eind december 2013 vanwege de enorme stijging van 
prijzen, die het gevolg waren van de spanningen rondom de verkiezingen in Kenia, 
heeft het bestuur besloten om giften hiervoor aan te wenden.
Immers met een lege maag kun je niet veel kennis opnemen.
Gelukkig hebben er weer vele leerlingen een diploma kunnen halen en hebben we 
door extra beschikbare giften een flinke impuls kunnen geven aan het onderwijs.
Wanneer de jaarcijfers van 2012 en 2013 met elkaar worden vergeleken zien we 
een stijging van bijna 4500 euro, afgezet tegen bijna 3200 euro aan verminderde 
uitgaven, die het bestuur in de komende jaren zal kunnen aanwenden voor de 
beoogde projecten.

Dit is een verheugende vooruitgang!
Desondanks  is het geweldig wat met deze beperkte middelen tot stand kon  
komen. Mocht u meer gedetailleerde informatie over de jaarcijfers wensen, dan 
kunt u zich schriftelijk wenden tot het bestuur en in deze de penningmeester.

Met vriendelijke groet,
het bestuur


