
                

           

  Jaarverslag 2012           



Jaarverslag 2012  Stichting Kidshare    

Inleiding 
Stichting Kidshare is een jonge stichting.  
Dit is ons derde jaarverslag. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over ons gevoerde beleid 
en de resultaten in het afgelopen jaar. 
We wensen jullie veel leesplezier.  

Wat doen wij ? 
Stichting Kidshare is opgericht op 29 december 2009. De stichting is statutair gevestigd te Haarlem. 
Het doel is om de positie van de armste kinderen te verbeteren. 
We willen dit doen door het opzetten van basisvoorzieningen voor deze kinderen zoals een 
waterpomp, een gezondheidspost of een school. Onze prioriteit ligt bij het bouwen van basisscholen. 
We werken met onze partnerorganisatie African Divine Church (ADC) in Kenia. 
Hun leden behoren voor 70% tot de allerarmsten. Dat zijn mensen die moeten rondkomen van minder 
dan 1,25 dollar per dag.  

Onderwijs 
Stichting Kidshare werkt voor de armste kinderen.    

De meeste van deze kinderen wonen op het platteland. Hun ouders zijn vaak ongeschoold en hebben  
maar een paar jaar onderwijs genoten op de basisschool. Ze hebben geen werk en leven in armoede. 
De ouders vinden het heel belangrijk dat hun kinderen goed onderwijs krijgen. In hun dorp is er geen 
basisschool. Ze gaan praten met leden van ADC en met elkaar. Ze dienen een verzoek in bij het 
hoofdkantoor van ADC: Kunnen jullie ons helpen om een school te gaan bouwen ?

  

Wij ondersteunen ADC hierbij. Het is onze aanpak om scholen in Nederland te interesseren een actie 
te gaan houden en geld in te zamelen. Aanvullend werven we ook bij vermogensfondsen in 
Nederland. Op deze manier brengen we geld bij elkaar om een start te kunnen maken met de bouw. 
We laten maximaal 4 klaslokalen bouwen. Zo hebben we sneller het geld bij elkaar. ADC huurt 



leerkrachten in en zorgt voor de organisatie. De school begint en groeit. Na verloop van tijd is de 
school vol. De overheid in Kenia ziet dat de school succesvol is en springt dan bij met  fondsen om 
extra klaslokalen te bouwen. Ze betalen ook de salarissen van een deel van de leerkrachten. Op deze 
manier zien we een ontwikkeling tot  een volwaardige school. Het voordeel van deze aanpak is ook 
dat er een optimale samenwerking is tussen alle partijen. Bovendien is dit een heel duurzame 
oplossing: als Kidshare vertrekt blijft de school bestaan.     

Project 1003 Basisschool Boyani 
Het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) in Haarlem heeft in 2011 actie gevoerd voor een nieuw te bouwen 
basisschool in het dorp Boyani in Kenia. Ze hebben in totaal 

 

5.479 opgehaald ! 
Een prachtig resultaat ! Kidshare heeft ook geld geworven voor deze school. In totaal hebben we een 
bedrag van  18.348 binnen gekregen. De bouw van de school is gestart.  

Op de foto is de structuur al duidelijk te zien. Het wordt een school met een verdieping. 
De bouw is trager verlopen dan gedacht. Dit kwam vooral omdat er een milieuvergunning ontbrak. 
De NEMA (National Environment Management Authority) heeft de bouw een half jaar stilgelegd. 
We verwachten dat de school in 2013 klaar zal zijn.   

Project 1101 Basisschool Kisumu 
Basisschool De Ark in Haarlem heeft in 2011 al actie gevoerd voor de nieuwbouw van deze school in 
Kisumu. In Haarlem kon De Ark in 2012 haar nieuwe schoolgebouw openen. Daar waren ze heel blij 
mee. In de kerstperiode hebben ze weer geld ingezameld voor de bouw van een nieuwe school in 
Kisumu. Ook de aannemer die betrokken was bij de bouw van de nieuwe Ark (Bébouw Midreth) heeft 
een gift van  1.000 gegeven.  

In 2012 hebben wij ook geld gevraagd voor dit project bij diverse vermogensfondsen. 
We ontvingen  giften van de volgende fondsen: 
Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Kinderfonds van Dusseldorp, Vereniging trein 8.28 H.IJ.S.M., 
Sylvia Wilhelmina stichting en Stichting Dirk Bosfonds. 
In totaal hebben we voor dit project bij het schrijven van dit verslag- een bedrag van  27.440 
binnen gehaald. Hiermee kunnen we starten met de bouw van deze basisschool.  



In oktober bezochten bestuursleden Gea Dekker en Hans van Driel de school in Kisumu. 
We praatten daar met juf Jenipher die hoofd van de school is. In het kerkje zitten nu 6 klassen in een 
grote ruimte: drie van de kleuterschool en drie van de basisschool. 
ik weet niet meer waar ik de oudsten les moet geven. Zegt Jenipher. We lopen naar buiten. Ze laat 

ons een afdakje zien. Het lijkt op een fietsenhok. Klein, er ligt een plas op de grond. Ik denk dat ik 
hier in januari een nieuwe klas begin, misschien is dat een oplossing totdat het nieuwe schoolgebouw 
er staat. We praten verder met Jenipher, haar telefoon rinkelt onophoudelijk. Mensen bellen me om 
me te feliciteren. We zijn de nummer 1 school in Kisumu geworden met de resultaten van de 
kleuterschool. We feliciteren haar. Jenipher is een geweldige leerkracht en hoofd van deze school. 
Ik heb gesprekken gevoerd met ADC over de nieuwe basisschool die gebouwd wordt. Ik heb er 

moeite mee dat het een ADC school wordt. Jenipher is tot nu toe eigen baas op haar school. Ze 
huurde het kerkje van ADC voor een lage huursom. Ze zal nu met ADC de macht

 

moeten delen. Ze 
vindt dat niet makkelijk. We hebben als bestuur verschillende gesprekken hierover met ADC en 
Jenipher. We bereiken uiteindelijk een overeenkomst waar alle partijen blij mee zijn. De nieuwe school 
kan gebouwd gaan worden.  

Project 1201 basisschool Isaku  

Op 5 juli 2012 heeft de OBS in Anloo een sponsorloop gehouden voor een nieuw te bouwen 
basisschool in het dorp Isaku in het westen van Kenia. Deze school in Anloo is relatief klein en heeft 
ongeveer 85 leerlingen. We waren dan ook heel blij dat de sponsorloop het prachtige bedrag van   

3.367 opbracht ! Dat is een heel mooi resultaat.  

We hebben voor de school in Isaku ook fondsen geworven bij vermogensfondsen. 
We kregen giften binnen van de volgende fondsen:  Johanna Donk grote stichting, Stichting Winters 
van de Speulhof en Stichting Co Schippersfonds.  
Per 31 december 2012 hebben we  7.029 voor dit project. Er is nog ongeveer  14.000 nodig 
voordat de bouw kan beginnen.     

In oktober hebben Gea Dekker en Hans van Driel namens het bestuur het dorp Isaku bezocht. Ons 
trof de enorme armoede in dit dorp. 



Ook trof ons de enorme gedrevenheid van de staf van de kleuterschool. 
In oktober schreven we een bericht naar Nederland over ons bezoek aan Isaku. 
Dat bericht staat hieronder.  

Kijken  

Zo ver we kijken gaat het pad naar beneden. We lopen door. 
Dan zien we mensen staan. We komen aan in Isaku, een open plek in een brede vallei. 
Een groep kinderen zingt een lied: "You are welcome !". 
Het hoofd van ADC hier heet Isaac, "Karibu sana, hartelijk welkom" zegt hij. 
We lopen het schooltje binnen: een hut van leem en takken. 
De kinderen zingen nog een lied, er zijn toespraken. 
"In Isaku zijn de mensen heel arm. Ze hebben alleen een klein stukje land. 
De kinderen krijgen maar 1 maaltijd per dag. Er zijn hier veel weeskinderen. 
Ik ben blij dat ADC hier een schooltje is gestart." zegt Joyce, het hoofd van het district. 
Dan staat een moeder op. "Ik heb niet veel te zeggen, alleen dit. 
Kijk naar ons, hoe we zijn." Haar woorden trillen in me na. 
Dan teistert de regen het golfplaten dak. Iedereen wordt stil.  

Kijken. 
Ik kijk naar de kinderen. Ik zie hun holle ogen, hun honger, hun apathie, hun somberheid. 
Een klein jongetje kijkt me bang aan. Ik voel zijn ellende. 
Hij voedt mijn vastberadenheid.  
Als we kijken en voelen dan zien we de oplossing.  

De regen tikt zachtjes. Het wordt stil. Mijn beurt voor een toespraak.  
"Vorig jaar was ik ook in Isaku." zeg ik. "Ik zag de behoeften van jullie kinderen. 
Ik zag het goede initiatief van ADC hier een school te bouwen. 
Toen ik terug kwam in Nederland sprak ik met Gea Dekker. 
Zij nam het initiatief om een een fondsenwervingsactie te starten op de school van haar dochter. 
Deze actie was bedoeld voor een nieuwe school in Isaku. Gea zit hier naast me." 
Er volgt een luid applaus. Dan is het de beurt aan Gea. 
" We hebben met alle kinderen van de school in Anloo een sponsorloop gedaan. 
We hebben veel geld opgehaald voor een school in Isaku." 
Er volgt een een nog luider applaus en kreten van vreugde. 
Het is prachtig wat er kan gebeuren omdat de school in Anloo verder wilde kijken.  

We geven schriften en pennen voor alle kinderen. 
Ze krijgen ballonnen. De kinderen spelen. Ze lachen weer.  
We vertrekken. We lopen het lange, modderige pad omhoog. 
Twee kleine meisjes lopen met ons mee.  Ze spelen vrolijk met hun ballonnen. 
De toekomst lacht als we verder kijken.  

Water en sanitatie 
Een van de speerpunten van stichting Kidshare is schoon drinkwater.  
Het drinken van vervuild water is de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen onder de 5 jaar. 
Schoon water is de belangrijkste levensvoorwaarde voor arme kinderen. 
Kidshare wil waterpompen bouwen waar geen schoon drinkwater is.  

Project 1002 waterpompen 
Eind 2011 hadden we totaal  35.000 geworven voor het project Water voor Kenia . 
Dit project wordt ondersteund door PWN (Provinciaal Waterleiding bedrijf Noord-Holland) en stichting 
Aqua for all. Doel van het project is om in 10 dorpen waar geen schoon drinkwater is een nieuwe 
watervoorziening te bouwen.  

ADC heeft voor dit project een speciaal water and sanitation department opgericht. 
Ze hebben 10 dorpen geselecteerd voor dit project. 
In februari 2012 heeft een geo-hydroloog van PWN een bezoek gebracht aan ADC in Kenia. 



In een week tijd heeft hij de lokale situatie bestudeerd en een rapport uitgebracht met aanbevelingen. 
In één dorp is een bestaande pomp gerepareerd. Dit was een voorwaarde voor het opnemen van dit 
dorp in het project. Het dorp is zo groot dat in de droge periode deze extra pomp hard nodig is.  

Ook deed de geo-hydroloog andere aanbevelingen op het gebied van organisatie en hygiëne en 
sanitatie. ADC heeft in 2012 voor de andere 7 dorpen ook een geo-hydroloog uit Kenia ingehuurd. Hij 
heeft een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. 
Tijdens ons bezoek in oktober 2012 hebben we het resultaat van zijn bevindingen besproken. 
Het bleek dat er in 5 dorpen alleen pompen mogelijk waren die het water van grote diepte naar boven 
halen. Hier moet geboord worden en dat is een heel kostbare zaak. Na het bespreken van de diverse 
opties hebben we gekozen voor de volgende oplossing. ADC gaat 5 dorpen selecteren waar een 
natuurlijke bron onderin een heuvel aanwezig is. Deze zogenaamde springs worden toegankelijk 
gemaakt, de bron wordt met stenen omgeven. Hierdoor wordt het water op een natuurlijke wijze 
gezuiverd. Tenslotte wordt deze plek afgemetseld en van een pijpje voorzien waar het water uitkomt. 
Het is de bedoeling dat eind 2013 in alle 10 dorpen een schoon watervoorziening is.     

Het bestuur van de stichting 
In 2012 bestaat het bestuur uit 4 bestuursleden. Statutair is bepaald dat het bestuur bestaat uit 
maximaal 5 bestuursleden.  De huidige 4 bestuursleden zijn:  

Hans van Driel, voorzitter 
Hij is ontwikkelingseconoom en registeraccountant. 
Marianne Vogels, portefeuille PR en communicatie 
Marianne is sociaal psychologe met als specialisatie gedragsbeïnvloeding. 
Gea Dekker is algemeen bestuurslid. 
Zij is psychotherapeute en heeft gewerkt aan een gezondheidsproject in Mali. 
Johan van den Tweel is werkzaam als leraar economie in het voortgezet onderwijs. 
Johan heeft een MBA en een brede managementervaring. Hij heeft de portefeuille onderwijs in het 
bestuur. 
De bestuursleden Leona Koster en Henriette Neerken zijn afgetreden in 2012. 
We zijn nog op zoek naar een nieuw bestuurslid met portefeuille ontwikkelingssamenwerking .  



Het bestuur werkt op vrijwillige basis voor de stichting. Bestuursleden kunnen hun onkosten 
declareren bij de stichting. Ze hebben in 2012 van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 
Het bestuur wil de kosten van fondsenwerving tot een minimum beperken.  

Het bestuur heeft in 2012 de volgende studiedagen bezocht. Op 3 februari 2012 waren we bij een 
bijeenkomst van NCDO over fondsenwerving bij vermogensfondsen. Op 29 juni 2012 waren wij op de 
dag voor particuliere initiatieven  van stichting Wilde ganzen/IKON in Utrecht.  Op 29 november 2012 
waren wij op de Nationale Vakdag Fondsenwerving.  

Communicatiebeleid 
Het bestuur wil zo open en transparant mogelijk zijn. 
We publiceren daarom altijd onze jaarverslagen. We zijn ook duidelijk over waar we ons geld vandaan 
halen en hoe we dat besteden.   

In onze communicatie willen we laten zien dat iedere bijdrage van een gever het leven van de armste 
kinderen kan verbeteren.     

Ons motto is: You care, You share. 
Op onze website publiceren we meteen alle belangrijke informatie.. 
In het najaar van 2012 hebben we ook een facebook pagina gelanceerd.  

Dit biedt de mogelijkheid op een meer interactieve manier met onze vrienden te communiceren. 
In het najaar van 2012 hebben we onze tweede nieuwsbrief gepubliceerd. 
Deze is ook bereikbaar op de website.   

In oktober 2012 zijn bestuursleden  Hans van Driel en Gea Dekker op bezoek geweest bij onze 
partnerorganisatie in Kenia. 
We hebben veel projecten van ADC bezocht. 
We hebben 4 rondzendmails naar Nederland gestuurd tijdens deze reis van twee weken.  

Resultaten 
Het jaar 2012 was het derde jaar van stichting Kidshare.  



In de jaarrekening hieronder is te lezen dat we een mooi jaar achter de rug hebben. 
Onze totale inkomsten waren  36.280 in 2012. 
Dat is een goed resultaat, zeker als we daar bij bedenken dat we in 2012 op 2 scholen acties hebben 
gevoerd. Het is onze ambitie dit in 2013 op te voeren naar 5 scholen.  

We hebben de financiering rond gekregen voor een nieuwe basisschool in Kisumu, Kenia. 
Deze zal in 2013 gebouwd gaan worden.  

We hebben tijdens onze reis naar Kenia alle kinderen op de Kidshare scholen: Boyani, Kisumu en 
Isaku schriften en pennen gegeven. Voor 350 kinderen is dit een belangrijk hulpmiddel om beter te 
kunnen leren. Voor veel van deze kinderen was het de eerste keer dat ze hun eigen schrift en pen 
hadden.  

We hebben met onze partner ADC uitgebreid gesproken over het thema capaciteitsopbouw. 
De staf van ADC is zeer geïnteresseerd in mogelijkheden hun kennis en vaardigheden te vergroten. 
In 2013 zullen we daartoe concrete stappen gaan zetten.  

We hebben in oktober 2012 in Kenia een workshop gehouden met de drie hoofden van de Kidshare 
scholen Boyani, Kisumu en Isaku. Ook de mensen van de education department van ADC waren daar 
bij aanwezig. Het thema van de bijeenkomst was kwaliteitsonderwijs. De middag was zeer succesvol. 
We hebben afgesproken jaarlijks zo n workshop te houden met alle hoofden van Kidshare scholen.  

We hebben in oktober 2001 in Kenia besprekingen gevoerd met de commissies onderwijs en water 
en sanitatie . Deze gesprekken hebben onze gezamenlijke beleidsmatige aanpak aangescherpt.  

Toekomst 
Onze ambitie is om veel arme kinderen een goede toekomst te geven door kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs aan te bieden via onze partner ADC. Dit willen we doen door initiatieven van de lokale 
bevolking in afgelegen dorpen te ondersteunen. We willen helpen door de start van een nieuwe school 
mogelijk te maken. We werken samen met Nederlandse scholen die een fondsenwervingsactie 
opzetten. Ook in 2013 willen we diverse nieuwe scholen bouwen.  

Bedankt ! 
We willen al onze gevers hartelijk bedanken voor hun gulle giften ! 
Jullie hebben het leven van arme kinderen verbeterd. 
Nogmaals hartelijk bedankt !   

Hans van Driel, Voorzitter                    



             

Jaarrekening stichting Kidshare 2012 

Balans per 31 december (na resultaatbestemming in euro)

 

2012

 

2011

 

ACTIVA 

Liquide middelen 71.412

 

56.794

 

Vorderingen 4.000

 

Totaal activa 75.412

 

56.794

 

PASSIVA 

Bestemmingsreserve 12.695

 

366

 

Bestemmingsfonds 7.370

 

4.757

 

Kortlopende schuld 55.347

 

51.671

 

Totaal passiva 75.412

 

56.794

 

Staat van baten en lasten (in euro) 

BATEN 

Baten uit eigen fondsenwerving 
onbestemde giften 8.498

 

10.041

 

# project 1002 waterpompen 9.000

 

# project 1003 school Boyani 1.500

 

5.000

 

# project 1101 school Kisumu 17.600

 

# project 1201 school Isaku 3.600

 

Baten uit acties van derden 
# project 1003 school Boyani 5.480

 

# project 1101 school Kisumu 1.653

 

4.757

 

# project 1201 school Isaku 3.429

 

Subsidies overheden 
# project 1002 Aqua for all 15.750

 

Som der baten 36.280

 

50.028

 



LASTEN 

Besteed aan doelstellingen 20.837

 
52.181

 
Werving baten 
Kosten eigen fondsenwerving 718

 
1.006

 

Beheer en administratie 
Kosten beheer en administratie 124

 

72

 

Som der lasten 21.679

 

53.259

 

RESULTAAT 14.601

 

-3.231

 

Resultaatbestemming 
Toevoeging/onttrekking aan 
bestemmingsreserve 12.329

 

-7.987

 

Toevoeging aan 
bestemmingsfonds 2.272

 

4.757

 

Totaal 14.601

 

-3.231

  

Toelichting op de jaarrekening  

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. 
Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden 
in relatie tot het doel waarvoor die gelden zijn bijeen gebracht.  

Verslaggevingsperiode 
De periode waarover de jaarrekening 2012 is opgemaakt is gelijk aan het kalenderjaar 2012.  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling  

Algemeen 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Activa en passiva worden opgenomen voor de 
nominale waarde, tenzij anders vermeld. We rekenen de baten en lasten toe aan de periode waarop 
ze betrekking hebben.  

Gebruik van schattingen 
De stichting doet regelmatig betalingen aan de partnerorgansatie in Kenia. 
Hierdoor hebben wij te maken met omrekening van valuta (van Euro s naar Keniaanse shillings). 
Op de balans hebben wij onder de passiva een post kortlopende schulden staan. 
De verplichtingen zijn berekend op basis van een wisselkoers 1 euro = 0,0090 Keniaanse shilling.  

Grondslagen voor de waarderingen van activa en passiva en toelichting op de balans  

Activa 
Bij de activa staan vooral liquide middelen. 
Een klein deel hiervan staat op een lopende rekening. Het grootste deel staat op een spaarrekening. 
De stichting belegt niet in aandelen of obligaties. 
Er staat ook een vordering van  4.000. Dit is een toezegging van te ontvangen subsidie van de 
stichting Dirk Bosfonds voor de bouw van de school in Kisumu. Het bedrag is uitbetaald in 2013. 



Passiva  

Reserves 
Wij hebben een bestemmingsreserve voor besteding aan projecten in Kenia. De specifieke besteding 
voor deze gelden moet nog gemaakt worden. Dit is een bedrag van  12.695 per 31 december 2012.  

Fondsen 
We hebben een bestemmingsfonds gevormd voor een nieuw te bouwen school in Isaku, Kenia. 
Dit bedrag is gedeeltelijk door derden bij elkaar gebracht. In dit geval is dat door de basisschool OBS 
Anloo. Het andere deel zijn giften van diverse vermogensfondsen.  Het bedrag in dit fonds is per 31 
december 2012  7.370.   

Kortlopende schulden 
Op de balans per 31 december 2012 staat een bedrag van  55.347 aan schuld aan onze partner ADC 
in Kenia. Dit bedrag is toegezegd voor 3 projecten: 
Project 1002 waterpompen  27.667 
Project 1003 school Boyani      3.670 
Project 1101 school Kisumu    24.010 
Totaal     55.347    

Toelichting op de staat van baten en lasten  

Baten  

Inkomsten uit eigen fondsenwerving 
Deze inkomsten bestaan uit de volgende posten:  

Onbestemde giften   8.498   

Project 1003 school Boyani     1.500 
Dutch Flowerstichting   1.500  

Project 1101 school Kisumu     17.600 
Stichting weeshuis Doopsgezinden  3.500 
Stichting Kinderfonds van Dusseldorp  4.000 
Vereniging trein 8.28 H.IJ.S.M  4.000 
Stichting Sylvia Wilhelmina fonds 2.000 
Stichting Dirk Bosfonds   4.000  

Project 1201 school Isaku     3.600 
Johanna Donk grote stichting  2.500 
Stichting Winters van de Speulhof 1.000 
Stichting Co Schippersfonds     100  

Baten uit acties van derden  
Deze inkomsten bestaan uit de volgende posten:  

Project 1101 school Kisumu   1.653 
Geld ingezameld door De Ark Haarlem  

Project 1201 school Isaku   3.429 
Geld ingezameld door OBS Anloo   

Totaal baten     36.280 



 
Lasten  

Besteed aan doelstellingen 
Deze post is besteed aan de volgende projecten:  

Project 1002 waterpompen  -  3.323 
Project 1003 school Boyani        150 
Project 1101 school Kisumu     24.010 
Totaal      20.837  

Kosten eigen fondsenwerving       718   

Kosten beheer en administratie        124   
Betreft kosten KvK en bank  

Totaal lasten     21.679  

Resultaat     14.601  

Het percentage besteed aan de doelstelling als deel van de totale baten is: 
20.837/36.280 x 100%=  57,4 %  

Het percentage besteed aan doelstelling als deel van de totale lasten is: 
20.837/21.679 x 100%=  96,1 %  

Het percentage kosten eigen fondsenwerving als deel van de totale baten is:  
718/36.280 x 100%= 2,0 %.    

Het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van stichting Kidshare zijn goedgekeurd in de 
bestuursvergadering van 23 mei 2013. 
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