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Jaarverslag 2015 

Spraken we vorig jaar in het Jaarverslag 2014 nog over een voorzichtig economisch 
herstel wereldwijd, dan is het altijd weer de onvoorspelbaarheid en realiteit van 
elke dag die deze hoopvolle uitspraak in een ander perspectief plaatst. Ook ons 
continent Europa is het afgelopen jaar meerdere malen geconfronteerd met de 
gevolgen van aanslagen, enorme aantallen vluchtelingen, politieke verschillen, de 
konsekwenties van een Brexit. Het is duidelijk dat op het Afrikaanse continent de 
gevolgen van een onrustig Europa in alles merkbaar is, maar zeker in de enorm 
gestegen prijzen van voedsel en grondmaterialen.
 

TOCH GOEDE START 2015
Dankzij de extra financiële impulsen die wij aan het eind van 2014 konden geven, 
zijn we het nieuwe jaar 2015 goed begonnen. De basisbehoeften voedsel, onderdak 
en onderwijs waren op een aanvaardbaar niveau. Slaapvertrekken in Nairobi waren 
gerenoveerd en van nieuwe bedden en matrassen voorzien. Rust en hygiëne 
daardoor beter gewaarborgd.

Voor de 33 examenkandidaten, 14 Primary 
school en 19 secondary school waren de 
examengelden betaald. Ook het practicum 
lokaal, een grote wens kon worden 
gerealiseerd. 

Voor onze beide projecten kwam er veel 
support in de vorm van betaalde elektriciteit, 
schoonmaakmiddelen, extra voeding, een 
Engelse leerkracht voor 6 maanden, vanuit 
de lokale gemeenschappen. Zelfs een nieuw 
extra lokaal en hal kwam tot stand in Dorcas.

Door diverse acties in Nederland konden het 
jaarlijkse educatieve uitstapje plaatsvinden en de eindejaars beloningen voor de 
leerkrachten worden uitgekeerd.
Door het organiseren van balspelen werd er veel aandacht geschonken aan 
de sociale opvoeding. Het contact onderling en tussen reguliere scholen in de 
omgevingen waardoor het gevoel voor eigenwaarde werd versterkt door mee te 
tellen als volwaardig lid van de gemeenschap.

Gelukkig zijn onze projecten in Mombasa en Nairobi bij aanslagen gespaard 
en zien we ondanks de gestegen prijzen ontwikkeling en vooruitgang. In 2015 
ontvingen 134 leerlingen onderwijs op Dorcas in de leeftijd van 4-18 jaar. 
Deze kinderen zijn wees of halfwees. Onze slaapzalen herbergen 85 leerlingen en 
49 leerlingen overnachten bij een familielid.

Child Support in Mombasa maakte een enorme ontwikkelingsstap naar een 
volledig aanbod van primary curriculum onderwijs door een derde leerkracht aan 
te stellen en de volledige ruimten te benutten. Er zijn nu 60 kinderen in de leeftijd 
vanaf 4 jaar, verdeeld over 6 klassen en elke leerkracht geeft aan twee klassen les.

Colofon:
Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van: Stichting Gelijke Kansen  
Kindertehuizen Kenia
Waardhuizen 27 
4287 LP Waardhuizen

Opmaak: CreaTekst
Redactie: Yvonne van Haastrecht 
en Elly van Maurik
Inleveren kopij bijvoorkeur via 
email: info@gelijkekansen.org
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TEGENSLAGEN
Ook tegenslagen bleven niet uit.
El Nino veroorzaakte enorme regenval met modderstromen, 
grondverzakkingen, verstopte drainages. Ons prachtig toiletgebouw in St. 
Dorcas werd geheel onderspoeld en zakte in elkaar. In Mombasa moesten 
renovatiewerkzaamheden worden opgeschort door de ernstige regenval.
Na het overlijden van de landlord van de grond waarop het St. Dorcas 
kindertehuis is gebouwd, verschillen zijn erfgenamen van mening over 
de bestemming van het grondstuk. Het huurcontract van de grond loopt 
in 2017 af, vooruitlopend op het besluit van de familie van de landlord, 
hebben Chris en Jacinta een Comite Fundraising gestart voor eventuele 
aankoop of verhuizing. We noemen de actie “Vaste grond onder de voeten 
van St. Dorcas” en proberen extra donaties voor dit doel te vragen. Gelukkig 
zijn er al onder deze noemer enkele giften binnengekomen.

In september werd Kenia getroffen door landelijke onderwijsstakingen, waar 
gelukkig onze projecten gevrijwaard van bleven.

DAAROM GAAT HET NU WEER GOED
Door alle ontvangen giften en donaties was het ook in 2015 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.

Van de opbrengst van de sponsorloop bij het uittreden uit het 
onderwijs van onze collega bestuurder, konden twee laptops met 
dongels en twee printer-scanner worden aangeschaft voor onze 
beide projecten. Een nieuw tijdperk, betere communicatie en een 
eerste stap op weg naar digitaal onderwijs.

Het achterstallig onderhoud aan de gebouwen kon worden 
verholpen. Een nieuw toiletgebouw werd met spoed gerealiseerd. 
Er werden in eigen beheer houten bedden, kasten, schoolbanken 
en stoelen onder vakkundige leiding gemaakt en dankzij uw 
projectbijdragen aangekleed met matrassen en bedekking. 

In 2015 hebben 19 leerlingen Hogeschool examen te doen en 14 
leerlingen Primair examen.
Hun resultaten worden in 2016 bekend. Als bestuur hebben we 
het grootste respect voor de wijze waarop de leiding van beide 
projecten met beperkte middelen onze kinderen zo weet te 
motiveren voor een toekomst met kansen. We hopen dat het 
practicumlokaal vanaf 2016 de examenlicentie van het Ministerie zal 
ontvangen, waardoor er voor St. Dorcas ook gelden kunnen worden 
gegenereerd van omringende onderwijsinstellingen als zij examens 
mogen afnemen.

Voor St. Dorcas werd de broodnodige nieuwe keukenuitrusting 
aangeschaft. Het derde lokaal in Child support werd voorzien 
van bureau, tafels en stoelen en leermiddelen. Vanuit ons kleine 
studiefonds ging Mbone Selpher studeren voor leerkracht. We zijn trots op deze oud-leerling en wees dat 
zij zoveel passie heeft om na haar twee jarige opleiding les te gaan geven op St. Dorcas. We ontvingen 
voor dit studiefonds een mooie gift van een 50 jarig bruidspaar. Dit alles heeft zijn reflectie op de 
omgeving en deze positieve uitstraling zien we terug in het steeds breder wordende draagvlak in de 
gemeenschap.

Jaarstukken 2015
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GOEDE UITSTRALING
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. Zij ontvangen geld of goederen voor de 
afname van water door de omwonenden. De gemeenschap doneert groenten en fruit voor de kinderen, 
doen hand en span diensten, geven les als vrijwilliger. Dankzij een aantal geweldige lokale sponsors, was 
het mogelijk de nieuwbouw van een lokaal en hal in St.Dorcas te realiseren.

Onze beide projecten worden breed gedragen door de locale bevolking en door studerende jongeren. Zij 
worden in alles betrokken en ingeschakeld en we zien hun trots en inzet bij alles wat wordt ondernomen. 
Ook andere organisaties zijn in Nairobi onder de indruk van de resultaten van het werk in Dorcas. Zo 
waren er giften voor voedsel, medicijnen, elektriciteit rekeningen en tegemoetkomingen in het loon van 
de leerkrachten. De Mtwapa Community geeft gratis hulp, advies en schoonmaak van de gebouwen.
Ook onze zaakwaarnemer Chris en zijn broer Lenjo investeren veel in Child Support.

In de Nieuwsbrieven van april en december is er uitvoerig ingegaan op wat er in dit korte jaarverslag 2015 
is weergegeven.

DE TOEKOMST
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, scholen, 
kerken, verenigingen 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, 
schenkingsovereenkomst en giften. 

Alles over onze stichting vindt u in de Nieuwsbrieven en op onze website www.gelijkekansen.org

Met vriendelijke groet.
het bestuur.

Jaarstukken 2015
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Inkomsten 2014 Inkomsten 2015
Donaties bank/giro 11.250,00€ Donaties bank/giro 13.090,00€
Donaties incasso 3.410,00€ Donaties incasso 3.255,00€
Giften 12.327,88€ Giften 13.899,56€
Ontvangst betreft verkoopartikelen 175,00€        
Overige inkomsten 2.072,24€ Totaal inkomsten 30.244,56€

Totaal inkomsten 29.235,12€ Uitgaven 2015
Voedselhulp 15.600,00€
De huur voor St. Dorcas 1.200,00€

Uitgaven 2014 Inrichting practicum-lokaal 2.200,00€
Voedselhulp 13.800,00€ Schoolmat.St Dorcas start 2015 700,00€        
De huur voor St. Dorcas 1.200,00€ Extra banken/stoelen 200,00€        
Onderwijskosten doorstart 2014 500,00€        Verven nieuw klaslokaal 350,00€        
Renovatie St. Dorcas 3.500,00€ Studiekosten 2015-2016 750,00€        
Examengeld 1.700,00€ Keuken-benodigheden 450,00€        
Kerstuitjes 1.300,00€ Toiletrenovatie 1.800,00€

Printer,Scanner,Laptop,Dongle 1.500,00€
Totaal uitgaven 22.000,00€ School-licentie 270,00€        

Kerstuitjes 1.300,00€
Investering project afwatering 900,00€        

Overige uitgaven
Kosten bankverkeer 204,90€        Totaal uitgaven 27.220,00€
Toner 85,45€          
Kosten website 54,39€          Overige uitgaven
Afdrukkosten Jaarboeken 180,00€        Kosten bankverkeer 263,73€        
Portokosten 101,90€        Kosten website 54,39€          

Kortlever Rijswijk 52,67€          
Portokosten 59,73€          

Totaal overigen uitgaven 626,64€        

10.34.84.620 Totaal overigen uitgaven 430,52€        
Begin Saldo 01-01-2014 10.117,16€
Eind Saldo 31-12-2014 10.725,64€ 10.34.84.620

Begin Saldo 01-01-2015 10.725,64€
12.64.18.48.24 Eind Saldo 31-12-2015 9.619,68€
Begin Saldo 01-01-2014 1.316,99€
Eind Saldo 31-12-2014 7.331,04€ 12.64.18.48.24

Begin Saldo 01-01-2015 7.331,04€
Overboeking van betaalrekening 6.000,00€ Eind Saldo 31-12-2015 11.080,11€
Ontvangen rente 14,05€          Rente 49,07€          

Voorlopige jaarcijfers 2015
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Vaste	donaties	per	overboeking	of	incasso: 17.880,00€														 Kosten	voedsel,	brandhout	en	bijdrage	leerkrachten: 12.000,00€										
Giften/collecte	voor	projecten: 12.614,56€														 Extra	voedselbijdrage	(St.	Dorcas): 3.600,00€													
Vooruitontvangen	donaties	(bestemming	2016): Pacht	grond	St.	Dorcas: 1.200,00€													
Donaties	via	stichting/website: Kosten	website: 54,39€																		
Verkoop	artikelen: Kosten	Kamer	van	Koophandel: -€																							
Rente: 49,07€																						 Kosten	bankverkeer: 263,73€																

Kosten	accountant: -€																							
Administratieve	kosten: 62,40€																		

Projecten	(2015	t/m	2017):
Keukenmateriaal	St	Dorcas: 450,00€																
Studiekosten	Mbone	Selpher	(opleiding	tot	docent): 750,00€																
Laptops	en	benodigde	accessoires: 1.500,00€													
Toiletrenovatie	oktober	2015	(urgent,	verrekend	met	reservering	verbouwing): 1.800,00€													
School	license	: 270,00€																
Project	afwatering	(november	2015): 900,00€																
Kleine	bonus	inzet	leerkrachten	en	educatief	kerstuitje	(beide	locaties): 1.300,00€													

Reserveringen	toekomstige	projecten:
Examengeld	leerlingen	voor	2016	(St.	Dorcas,	reservering): 1.720,00€													
Lesmateriaal	start	2016	(St.	Dorcas): 500,00€																
Reservering	studiefonds: 250,00€																
Reservering	aankoop	grond/verhuizing	2017: 3.200,00€													

Subtotaal: 30.543,63€														 Subtotaal: 29.820,52€										

Saldo	lopende	rekening	op	01-01-2015: 4.475,64€																 Saldo	lopende	rekening	op	31-12-2015: 4.399,68€													
Saldo	spaarrekening	op	01-01-2015: 2.331,04€																 Tegoed	spaarrekening	(los	van	reserveringen)	op	31-12-2015: 3.130,11€													

Totaal: 37.350,31€														 Totaal: 37.350,31€										

Saldo	lopende	rekening	op	01-01-2015: 4.475,64€																 Saldo	lopende	rekening	op	31-12-2015: 4.399,68€													
Saldo	spaarrekening	op	01-01-2015	(los	van	reserveringen): 2.331,04€																 Tegoed	spaarrekening	(los	van	reserveringen): 3.130,11€													

Totaalsaldo	op	01-01-2015: 6.806,68€																 Totaalsaldo	op	01-01-2016: 7.529,79€													

Reserveringen	op	1	januari	2016:
Reservering	examengeld	2016: 1.720,00€													
Reservering	lesmateriaal	start	2016: 500,00€																
Gereserveerd	in	studiefonds: 250,00€																
Gereserveerd	voor	uitbreiding	lokaal	Mombasa	met	bijbehorende	zaken: 1.500,00€													
Gereserveerd	voor	aankoop	grond/verhuizing	2017: 8.200,00€													

Afrekening	2015

Toelichting voorlopige jaarcijfers 2015
Deze voorlopige jaarcijfers zijn door de penningmeesters gepresenteerd in een Excel-bestand en vanuit 
het boekhoudprogramma aan de leden van het Algemeen Bestuur in de vergadering van 5 maart 2016 en 
toegelicht.

Op basis van het beleidsplan en de daarin gemaakte reserveringen op basis van een meerjarenplan, 
werken we vanaf 1 januari 2014 met een extra boekprogramma. Zoals u van ons gewend bent in 
voorgaande jaren vindt u de jaren 2014 en 2015 naast elkaar in een Excel-overzicht en als extra de 
afrekening op basis van onze meerjaren-reserveringen. 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 plaatsen op onze website. 
Wanneer u prijs stelt op inzage, omdat u niet beschikt over internet, kan met u hierover een afspraak 
gemaakt worden. 

Het doet ons deugd om te melden dat er aanmerkelijk meer aan giften en donaties is binnengekomen 
dan we als bestuur hadden ingeschat bij het opstellen van de begroting voor 2015. Er is voor gekozen om 
niet overbodig veel saldo op de lopende rekening van onze stichting te hebben staan, maar dit ten goede 
te laten komen of met een concreet doel te reserveren voor de (nabije) toekomst, zoals afgestemd in ons 
meerjarenplan.
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De projecten waaraan in 2015 steun is gegeven zijn: 
• Bekostigen van de leermiddelen die nodig waren voor de start in 2015 (St. Dorcas) 
• Studiekosten (vanuit het studiefonds en door een specifieke gift) voor Mbone Selpher
• Laptops en benodigde randapparatuur (vanuit een specifieke gift) 
• Een noodzakelijke toiletrenovatie
• De verplichte licentie om als school te mogen fungeren
• Afwateringsproject ter voorbereiding op heftige regenval in het regenseizoen
• Kleine eindejaarsbonus voor de leerkrachten en een educatief uitstapje voor de kinderen op beide 

locaties. 

Tevens is doorgegaan met het uitvoeren van het meerjarenplan, waarvoor reeds reserveringen in 2014 zijn 
gedaan en ook in 2015 reserveringen nodig waren. De stand van de reservering is op 31 december 2015: 
• Reservering examengeld 2016: € 1720,00
• Reservering lesmateriaal start 2016: € 500,00
• Studiefonds: € 250,00
• Gereserveerd voor uitbreiding lokaal Mombasa: € 1500,00
• Gereserveerd voor aankoop grond/verhuizing 2017 St. Dorcas: € 8200,00

Door een stijging in de vaste maandelijkse donaties per medio 2014 heeft het bestuur besloten om de 
extra maandelijkse bijdrage van € 300,- voor voedsel te continueren. 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. Ondanks dat er op het spaartegoed is ingeteerd 
heeft de stichting op dit moment nog een gezonde buffer om ook direct actie te kunnen ondernemen 
wanneer dit nodig is. Ook zijn de administratieve kosten, doordat het drukwerk via Publipush mogelijk 
was, aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren. En het opstellen van de accountantsverklaring door Joost 
Rommens van BDO Accountants leverde in 2015 wederom een welkome besparing op. 

Dankzij uw ruimhartigheid is 2015 gelukkig een jaar geworden waarin niet ingeleverd hoefde te worden 
op de maandelijkse kosten in Kenia en tevens met een duidelijke visie reserveringen gedaan konden 
worden voor de toekomst! Het is 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 
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Beleidsplan 2016 en volgende jaren 

Missie
De missie van onze stichting is de twee projecten, het St. Dorcas kindertehuis in Nairobi en de dagopvang 
“Child Support” in Mombasa, blijvend financieel te ondersteunen. De inzet van de stichting hierbij, is de 
kinderen in deze projecten uitzicht te geven op een betere toekomst door het bieden van directe en 
kleinschalige hulp met inschakeling van de lokale bevolking. De hulp bestaat uit het bieden van onderdak, 
het zorgen voor een dagelijkse maaltijd en het geven van goed onderwijs. Onderwijs is immers de brug 
naar een beter leven buiten de sloppenwijken.
   

Inleiding
Ondanks de gevolgen van de wereldwijde recessie zijn we 2016, dankzij alle mensen en bedrijven, 
scholen, kerken en instellingen die onze stichting ondersteunen, positief begonnen. 
De doelen die het bestuur zich stelt voor dit jaar zijn geheel afhankelijk van onze vaste inkomsten en 
projectgiften.

Door de uitgebreide kwartaalverslagen vanuit de twee projecten, gecoördineerd onze zaakwaarnemer 
Chris Mshamba in Nairobi hebben we een goed beeld van alles wat er moet gebeuren om onze 
doelstellingen voor 2015 te realiseren en tevens zorg te dragen voor de continuering van de projecten na 
2015.

Doelstellingen
Algemeen
De belangrijkste doelstelling voor 2016 
is, evenals in voorgaande jaren, de 
werving van nieuwe donateurs en het 
verkrijgen van voldoende giften om 
de projecten in Kenia goed en blijvend 
te kunnen ondersteunen. Het gaat om 
het St. Dorcas in Nairobi en het Child 
Support in Mombasa. De donaties 
en giften worden gebruikt voor de 
aankoop van voedsel, het bieden van 
onderdak en onderwijs aan de kinderen 
op beide locaties.

Het geld dat ons wordt geschonken 
door sponsors wordt gebruikt om structurele verbeteringen en uitbreiding van de accommodaties 
voor beide projecten door te voeren en zo mogelijk een reserve op te bouwen voor een permanente 
huisvesting van het St. Dorcas kindertehuis op de locatie, waar nu pacht voor wordt betaald op basis 
van de pachtovereenkomst die loopt tot 2018. Indien een verhuizing noodzakelijk blijkt, zal de aankoop 
van een perceel grond overwogen worden. Ook zal dan geld moeten worden vrijgemaakt voor nieuwe 
fundering en verhuizing van de opstal van de huidige gebouwen.
Daarnaast is het van essentieel belang dat voor beide projecten bronnen van inkomsten worden 
gecreëerd om voor een deel zelf in het onderhoud te kunnen voorzien.

Toelichting 
De reguliere inkomsten zijn bedoeld om de maandelijkse uitgaven aan voedselhulp, pacht, brandstof, 
tegemoetkoming in de geringe vergoeding van de leerkrachten te kunnen bekostigen.
Na bezoek aan beide projecten in juni 2014 bleek er een existentiële noodsituatie betreffende de 
voedselvoorziening. Dankzij twee donateurs kon juli 2014 het maandbedrag weer worden verhoogd en 
hebben wij van deze donateurs de toezegging dat zij ook in 2016 dit tekort zullen aanvullen.
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Ook nu in 2016 blijkt een structurele verhoging van de maandelijkse voedselhulp noodzakelijk en zijn er 
twee sponsors gevonden, die dit tekort tot het einde van 2016 voor hun rekening willen nemen,

Vanwege de huidige ontwikkeling zal een beleidsvisie op langere termijn noodzakelijk zijn en worden 
projectgiften gelabeld in overleg met de donateur aan een project voor het lopende jaar of deels 
gereserveerd voor de komende jaren. Ondanks de altijd aanwezige economische en politieke instabiliteit 
in Kenia, zijn onze projecten stabiel gebleven, mede dankzij de ongelooflijke wil en inzet van de Keniaanse 
bevolking om een betere toekomst te bereiken. Daarom zal de stichting er alles aan doen om kansarme 
kinderen te helpen in nauwe samenwerking en met steun van de plaatselijke bevolking. 

St. Dorcas Kindertehuis in Nairobi
Naast de belangrijkste doelstelling dagelijks voedsel, onderdak en 
scholing hebben wij ons voor 2016 als doel gesteld de aanzienlijke 
examengelden van 33 leerlingen van het St. Dorcas kindertehuis 
in Nairobi te financieren. Dankzij een projectgift konden de 
examengelden eind december worden overgemaakt en kunnen de 
examens in 2016 doorgang vinden.

De strategie van het inkomensproject van de vakleerklas is 
gewijzigd. Na de verkiezingen zijn er in de directe nabijheid van 
het Dorcas Kindertehuis een aantal centra op last van de nieuwe 
president gekomen die kansarme kinderen gratis een vakopleiding 
bieden. De bedoeling van de vakleerklas was in eerste instantie om 
de jonge mensen, die hun middelbaar diploma hadden gehaald 
en geen beurs konden krijgen voor verdere studie een tweejarige 
vakopleiding te bieden. Zo zouden ze op 18 jarige leeftijd beter 
toegerust zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en mogelijk 
via een mini krediet een werkplek kunnen realiseren.

De gemaakte studieproducten zouden dan op de plaatselijk 
markt kunnen worden afgezet, waardoor er weer geld kon 
worden gegenereerd om materialen te kopen en de projectleider, 
vakleerkracht te kunnen betalen. Hiervoor werd in 2013 met 
hulp van een staflid van de Stichting Wanawa een Business Plan 
opgesteld; maar door de regerings-opleidingscentra valt het 
inkomsten aspect af. Het is zinloos hierin een concurrentie positie in 
te nemen.

Het opnieuw opstarten en slagen van het opleidingsaspect, als onderdeel van het lescurriculum is dus 
afhankelijk van een projectsubsidie, waarbij maandelijkse kosten van materiaal en vakleerkracht volledig 
betaald zullen moeten worden. Gelukkig kon in augustus 2014 een nieuwe impuls aan de vakleerklas 
worden gegeven nu de regeringsbeloften van de verkiezingen achterwege bleven, zien we een opleving 
van de markt en geven vrijwilligers uit de gemeenschap les aan de kinderen in de vakleerklas en kon de 
stichting een projectbedrag beschikbaar stellen voor de eerste aankoop van materialen, die in eerste 
instantie werden gebruikt voor het maken van stoelen, kasten, schoolbanken en bedden en textielartikelen 
voor de lokale markt. Ook werden onder deskundige leiding reparaties verricht aan de gebouwen.

De realiteit gebiedt dat het bestuur prioriteiten moet stellen, waarbij voedsel en scholing van leerlingen 
en leerkrachten en examens gewaarborgd moeten worden in het beleid en de begroting voor 2016.
Maar ook groei is noodzakelijk om onze projecten naar een hoger plan te brengen, zodat de 
toekomstperspectieven voor onze kinderen zullen toenemen. Daarom meent het bestuur de plannen 
daartoe op te nemen in de begroting van 2016 met het oormerk dat dit projecten zijn voor meerdere 
jaren, waarvoor het streven is daar sponsoren voor te zoeken. 
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Nu St. Dorcas de beschikking heeft over een Practicum Lokaal kan dit dienen als examen centrum. 
Dorcas heeft al een licentie voor het afnemen van de Primary Exams, die op eigen locatie mogen worden 
afgenomen en daar alleen maar een minimale afdracht hoeft plaats te vinden van examen belasting. Er 
zal dus nu een dringende aanvraag naar het Ministerie van Onderwijs moeten worden afgegeven om ook 
voor het examen hoger onderwijs een licentie af te geven. Nu St. Dorcas beschikt over een practicum 
zouden de kosten van de examenregistraties met 40% per examenkandidaat afnemen, omdat in eigen 
huis examen kan worden afgelegd. Zij kunnen dan zich laten registreren als volledig examen centrum.
Ook vervallen nu de kosten voor praktische training in een externe laboratorium locatie. En last but 
not least zouden studenten van buitenaf kunnen worden toegelaten voor het afleggen van examens, 
waardoor Dorcas extra inkomsten kan genereren.

In een poging om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten, is de Keniaanse overheid van plan (head) 
teachers/project managers te verplichten cursussen ter certificering te laten volgen.
Bij een projectsubsidie zouden er elk jaar 2 stafleden van Dorcas in Nairobi, daarvoor in aanmerking 
kunnen komen. Zoals het de wens is van de leerkrachten zich te ontwikkelen; is dit ook onmiskenbaar de 
wens van succesvolle examenkandidaten in het kindertehuis.
Zij hopen vurig op een sponsor om verder te kunnen studeren. Dit is uit onze reguliere middelen helaas 
nog niet te bekostigen. Ons streven naar de oprichting van een studiefonds heeft gestalte gekregen in 
de bekostiging van de opleiding tot leerkracht van onze oud-leerling Mbone Selpher. In augustus 2016 
begint ze aan haar tweede studiejaar. Met trots vermelden we dat twee geslaagde examenkandidaten in 
2014 toegelaten zijn met een beurs tot de universiteit. Een ongelooflijke prestatie.

Child Support in Mombasa
Een andere belangrijke doelstelling voor 2016 was om ons project, de dagopvang/ daycare voor jonge 
kinderen van Child Support in Mombasa, na de voltooiing van de uitbreiding nieuwbouw verder te 
ontwikkelen door de kansen van onze kinderen op een goede middelbare opleiding te vergroten door 
meer aansluiting te zoeken voor samenwerking met een Publieke School. Hun doorzettingsvermogen 
konden wij als bestuur nauwelijks bijhouden. Er is een derde leerkracht aangesteld en er wordt nu een 
compleet primary curriculum aangeboden aan 60 leerlingen van 4-8 jaar in drie klassen. Voor de aanschaf 
van de inrichting en leermiddelen hebben zij van de stichting geld ontvangen. Ook zijn de lokalen 
geschilderd en wordt er veel steun gegeven door de lokale bevolking. Zij zijn trots op Child Support.

Door de sponsorloop actie van onze collega bestuurder hebben onze beide projecten nu de beschikking 
over elk een laptop met dongel, scanner en printer. Vooreerst worden deze gebruikt voor een betere 
communicatie tussen stichting en project; ook kunnen nu lessen worden geprint en individuele kinderen 
wegwijs gemaakt op dit nieuwe fenomeen. Na de verkiezingen in 2013 was er sprake van dat er op de 
scholen een project gestart zou worden om alle Keniaanse kinderen vertrouwd te maken met het gebruik 
van de computer. Tot op heden is dit bij een verkiezingsbelofte gebleven en blijft de inrichting van een 
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IT hoek staan op het verlanglijstje om naar een hoger onderwijsplan te komen. Dit geldt ook voor de 
onderwijskrachten en wij zullen in overleg met hen voor 2017 een plan opstellen dat men vanuit het 
studiefonds her- en bijscholing kan ontvangen.

Omdat het personeel in Child Support slechts een zeer geringe vergoeding ontvangt, die varieert van 
36 tot 55 euro per maand, blijft ook in 2016 een aanpassing van deze vergoeding noodzakelijk. Door de 
hogere voedselprijzen hebben zowel Dorcas als Child Support moeten interen op hoeveelheid en kwaliteit 
van het voedsel. Vooral in Mombasa, omdat dit vooral jonge kinderen zijn, moeten we uitkijken dat ze 
nog voldoende voedingsstoffen dagelijks binnenkrijgen. Ook voor dit project is het belangrijk dat men 
zoveel mogelijk gaat voorzien in de eigen uitgaven en inkomsten.

Evenals voorgaande jaren is het de bedoeling op onze website voortaan de gelegenheid te geven aan 
bedrijven of instellingen om zich te profileren d.m.v. hun logo dat zij het werk van de stichting steunen. 
Ook zullen wij stimuleren dat onze particuliere donateurs en sponsors onze link willen opnemen onder 
hun mailpost op hun website.

Veel meer dan deze korte opsomming van onze plannen is te vinden op onze Website, waar ook de 
Nieuwsbrieven gedownload kunnen worden. Volg daarom de ontwikkelingen van onze plannen op  
www.gelijkekansen.org
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Toelichting op de begroting 2016 en volgende jaren

Het financieel plan van de stichting vloeit direct voort uit onze missie om de twee projecten, het Dorcas 
kindertehuis in Nairobi en de dagopvang “Child Support” in Mombasa, blijvend financieel te kunnen 
ondersteunen.

Ondanks dat er gesteld wordt dat de recessie de grootste dip heeft gehad, hebben we in Nederland ook 
afgelopen jaar de gevolgen en naweeën van de recessie kunnen voelen en het doet dan ook erg goed 
om te zien dat de inkomsten door verschillende projecten en een aantal nieuwe donateurs zelfs zijn 
toegenomen. 

Desalniettemin blijft het voor een stichting met een beperkte grootte belangrijk om goed na te denken 
over de te volgen strategie voor de komende jaren. In 2014 is hiermee een begin gemaakt door een 
planning te maken voor de grote uitgaven in de komende jaren. Belangrijke punten tijdens de afgelopen 
vergadering en zodoende ook in de begroting zijn de continuïteit van de projecten en het uitvoeren van 
het eerder opgestelde meerjarenplan. Hierover volgt hieronder een korte toelichting.

Het grootste gedeelte van de algemene posten is gelijk gebleven. Toch hebben er wederom een aantal 
kleine veranderingen plaatsgevonden. Ook dit jaar wordt de Verklaring van Samenstelling wordt kosteloos 
door Joost Rommens van BDO Accountants verzorgd, wat een bijzonder welkome kostenbesparing 
oplevert. Tevens heeft de Rabobank ervoor gekozen om per medio 2015 hun bankproducten voor 
stichtingen tegen gereduceerd tarief aan te bieden. Om zoveel mogelijk van de inkomsten direct ten 
goede te laten komen van de projecten in Kenia is ervoor gekozen om het spaargeld, de noodzakelijke 
buffer, zo klein mogelijk te houden en om net iets onder de 10% van de jaarlijkse verwachte uitgaven te 
zitten met een gereserveerd bedrag van € 3500,-.

In het beleidsplan kunt u lezen dat wij er als stichting naar streven om de vaste maandelijkse onkosten te 
kunnen bekostigen vanuit de vaste donaties en de afzonderlijke projecten te steunen vanuit de giften. Er 
is besloten om de maandelijkse verhoogde bijdrage in de basisvoorzieningen (ter hoogte van 300 euro) 

Vaste	donaties	per	overboeking	of	incasso: 13.870,00€														 Kosten	voedsel,	brandhout	en	bijdrage	leerkrachten: 12.000,00€										
Giften/collecte	voor	projecten: 13.270,00€														 Extra	voedselbijdrage	(St.	Dorcas): 3.600,00€													
Donaties	via	stichting/website: Pacht	grond	St.	Dorcas: 1.200,00€													
Verkoop	artikelen: Kosten	website: 60,00€																		
Rente: 100,00€																				 Kosten	Kamer	van	Koophandel: -€																							

Kosten	bankverkeer: 180,00€																
Kosten	accountant: -€																							
Administratieve	kosten: 50,00€																		

Projecten	2016/begin	2017:
Klein	periodiek	onderhoud	en	reservering	calamiteiten: 3.000,00€													
Extra	laptops	en	netwerkapparatuur	(icm	uitbreiding	lokaal	Mombasa): 1.500,00€													
School	license	: 300,00€																
Leermiddelen	start	2017	(St.	Dorcas): 500,00€																
Examengeld	leerlingen	voor	2017	in	eigen	laboratorium	(St.	Dorcas): 1.000,00€													

Reserveringen	projecten	tot	en	met	2017:
Reservering	aankoop	grond/verhuizing	2017: 5.000,00€													
Reservering	studiefonds	St.	Dorcas: 2.000,00€													

Saldo	lopende	rekening	op	01-01-2016: 4.399,68€																 Buffer	lopende	rekening/spaarrekening: 3.500,00€													
Saldo	spaarrekening	op	01-01-2016	(los	van	reserveringen): 3.130,11€																 Overige	reserveringen: 879,79€																

Totaal: 34.769,79€														 Totaal: 34.769,79€										

Reserveringen	op	1	januari	2016:

Reservering	examengeld	2016: 1.720,00€												
Reservering	lesmateriaal	start	2016: 500,00€															
Gereserveerd	studiefonds: 250,00€															
Gereserveerd	voor	uitbreiding	lokaal	Mombasa	met	bijbehorende	zaken: 1.500,00€												
Gereserveerd	voor	aankoop	grond/verhuizing	2017: 8.200,00€												

Reserveringen	op	31	december	2016
Reservering	examengeld	2017: 1.000,00€												
Reservering	lesmateriaal	start	2017: 500,00€															
Gereserveerd	voor	aankoop	grond/verhuizing	2017: 13.200,00€										
Gereserveerd	bedrag	studiefonds	St.	Dorcas: 2.250,00€												

Begroting	2016



12

te continueren. Deze kosten worden door 2 donateurs (na een bezoek aan Kenia door een van onze 
bestuursleden) gefinancierd. De financiering van de projecten verwachten wij vanuit de giften te kunnen 
bewerkstelligen.

In de begroting vindt u aan de kostenzijde een aantal posten onder de noemer ‘Projecten t/m 2017. 
Dit zijn de kostenposten die voor komend jaar of voor komende 2 jaren aan de orde zijn. Deze projecten 
vloeien voort uit de noodzaak en behoeften vanuit beide locaties. Een aantal posten zijn reserveringen, 
welke op de volgende pagina worden toegelicht. Hierbij gaat het om de volgende projecten:

• Klein periodiek onderhoud en reservering calamiteiten: € 3.000,00
• Extra laptops en netwerkapparatuur (icm uitbreiding lokaal Mombasa): € 1.500,00
• School license: € 300,00
• Leermiddelen start 2017 (St. Dorcas): € 500,00
• Examengeld leerlingen voor 2017 in eigen laboratorium: € 1.000,00

Reserveringen:
• Aankoop grond St. Dorcas: € 5.000,00 

(in 2016, totaal einde 2016: 13.200,00)
• Reservering studiefond St. Dorcas € 2.000,00  

(in 2016, totaal einde 2016: 2.250,00)

In deze lijst is rekening gehouden met de prioriteit van de projecten binnen het geheel. 
Hoewel wij hopen alle genoemde projecten uit te kunnen voeren zijn wij er ons van bewust dat de 
stichting slechts beperkte middelen heeft en zodoende is het stellen van prioriteiten onvermijdelijk. De 
projecten bovenaan de lijst hebben naar onze mening de hoogste prioriteit en vanaf daar naar onder 
in de lijst hopen wij deze onderdelen in 2016 uit te kunnen voeren of hiervoor een bedrag te kunnen 
reserveren.

De komende jaren zullen er vele veranderingen en ontwikkelingen in Kenia plaats gaan vinden en voor 
zover wij dit kunnen voorzien en hierop in kunnen spelen is geprobeerd hiermee rekening te houden 
in het opstellen van deze begroting. Met de hoop en de intentie deze begroting volledig ten uitvoer te 
kunnen brengen, gaan wij dan ook het jaar 2016 in. 
We vertrouwen erop dat het een bijzonder goed jaar mag worden, zowel voor onze stichting als voor al 
onze donateurs waar wij al jaren op kunnen bouwen.
Alleen met uw geldelijke hulp en ondersteuning kan de stichting de gestelde doelen in Nairobi en 
Mombasa realiseren.

Het bestuur.


