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Inleiding 
Stichting Kidshare is een stichting die tot doel heeft om de positie van de armste kinderen te 

verbeteren. Wij werken met name in Kenia. Daar hebben wij zeer goed contact met onze 

partnerorganisatie African Divine Church (ADC). ADC heeft meer dan een miljoen leden en is sterk 
vertegenwoordigd in de sloppenwijken van de grote steden en op het platteland. De meeste leden 

leven onder het bestaansminimum. 
 

Wat doen wij ? 
Ons doel is om de meest kwetsbare kinderen een betere toekomst te geven. 

Onze partner ADC ziet onderwijs daarbij als de beste weg. Tijdens onze bezoeken in de dorpen op het 

platteland van Kenia praten we veel met ouders. De meeste hebben een klein stukje grond waar ze 
wat groente en maïs op verbouwen. Het is niet genoeg om het gezin van te onderhouden. Veel 

mensen lijden honger. De grootste wens van de ouders is dat hun kinderen een beter leven krijgen. 
Ze vinden het daarbij heel belangrijk dat ze goed onderwijs volgen. 

 

Onderwijs 
In veel dorpen op het platteland is geen (basis-) school. De ouders praten met leden van ADC en 

vragen of zij hen willen helpen met het opzetten van een kleuterschool.  
 

 
 

ADC zoekt kleuterjuffen en begint een school. Na een paar jaar hebben de kinderen de leeftijd om 

naar de basisschool te gaan. Die is er niet in dat dorp. ADC wil die opzetten samen met de ouders. 
Ze starten vaak in een lemen hut. De leerkrachten hebben geen leermaterialen. ADC maakt zich sterk 

een volwaardige school te bouwen. Kidshare ondersteunt hen daarbij. Omdat ADC geen financiële 
middelen heeft helpen wij hen met de bouw van vier klaslokalen. Als deze gebouwd zijn en de 

kinderen krijgen een tijd goed les dan kan de school een vergunning krijgen van de overheid. Als het 
eenmaal zo ver is dan komt de regering ook over de brug met ondersteuning van de school: ze 

betalen leerkrachten en stellen fondsen ter beschikking om de school af te bouwen.  



Kidshare ondersteunt zo het initiatief van onze partner ADC en maakt een begin met de start van een 

nieuwe school. Wij noemen het kick-start education.  

 
Hoe doen we het ? 

Onze partner ADC heeft veel leden op het platteland van Kenia. Ouders die hun kinderen naar school 
willen sturen maar die is er niet in hun dorp. ADC bepaalt welke dorpen prioriteit hebben. Dat doen ze 

op basis van het aantal kinderen in dat dorp en de afstand tot de dichtstbijzijnde school. ADC komt 

naar ons toe met een lijst met dorpen waar een school nodig is. Wij bezoeken alle nieuwe projecten. 
We praten met de mensen uit het dorp: ouders, leerkrachten, dorpscomitë, leden van de kerk. We 

nemen foto’s en maken filmpjes. Met dit materiaal interesseren we scholen in Nederland om een actie 
te starten voor ‘hun’ school in Kenia. We doen dat onder het motto: ‘Wij een school, zij een school’.  

Wij geven presentaties op school en maken een lespakket. We maken een mooi spandoek voor de 
school. De leerkrachten en leerlingen houden een actie en zamelen geld in. Kidshare benadert 

vermogensfondsen en heeft eigen donateurs. Samen brengen we zo het geld bij elkaar om een 

nieuwe school te bouwen. 
 

 
 

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. We hebben totaal € 18.348 opgehaald voor dit project. De 

bouw is gestart in 2012.  De bouw is trager verlopen dan gedacht. Dit kwam vooral omdat er een 
milieuvergunning ontbrak. Nadat deze was verleend in het voorjaar van 2013 bleef het werk stil 

liggen. Na intensief overleg heeft ADC de bouw hervat. In oktober 2013 hebben we de school officiëel 
geopend. Dit is een mijlpaal voor Kidshare omdat dit onze eerste school is die we hebben laten 

bouwen. Het was een feestelijke dag. Tijdens deze reis naar Kenia hebben we het volgende stuk naar 

Nederland gestuurd. 
 
 
 



Het is vroeg in de morgen. Ik zit op het terras van ons hotel in Kisumu. Ik kijk uit over de tuin met 
tropische planten en bomen. De zon schijnt uitbundig. Dan komen de aapjes de tuin in lopen. Een 
moederaap draagt een klein aapje onder haar buik. Een andere aap maakt ineens een vreugdesprong. 
Ik lach, wat een feest. 
We komen aan in Boyani. Vandaag openen we een nieuwe basisschool. Het ECL in Haarlem heeft geld 
ingezameld. Kidshare heeft fondsen geworven. 
De school is nu af. Op het middenterrein staan groepen in het gelid. 
Padvinders, koren, de drumband, de ouders en natuurlijk de kinderen. 
Het is een kleurrijk geheel. Statig staan ze in het gelid. We lopen naar voren, 
hoogwaardigheidsbekleders, de leiding van ADC en de sponsors. Er klinkt tromgeroffel. Padvinders 
marcheren trots naar de vlaggenstok. Ze hijsen de nationale vlag. Dan schalt uit de speakers het 
Keniaans volkslied. Ik voel de kracht van de ceremonie. 
Dan lopen we naar de nieuwe school. 
Ik knip het lint door en open het slot van de schooldeur. De stalen deuren slaan open. De muziekband 
speelt. We lopen naar binnen. De klaslokalen zijn nog leeg. Het valt me op hoe groot ze zijn. We 
praten en lachen, iedereen is blij. Dan lopen we naar de kerk. We worden verwelkomd door drums en 
gezang. Er zijn toespraken, veel toespraken. 
Patrick is coördinator onderwijs van ADC. 'De leerkrachten van deze school doen fantastisch werk. Ze 
moesten werken in noodlokalen. Ze hadden te weinig boeken en andere leermaterialen. Maar de 
resultaten van de derde klas laten zien dat ze op de derde plaats staan van de ruim 100 scholen in het 
district.’ Er klinkt applaus. De kinderen zingen liedjes. Een klas heeft een gedicht. 'We hebben liefde, 
zorg en aandacht nodig. We hebben onderwijs nodig. Laten we samen leven, spelen en groeien.' Ik 
denk weer even aan de aapjes in de tuin. 
 
Na de sessie gaan we weer naar de school. We lopen naar binnen. In de klassen zitten nu de kinderen 
aan hun tafels. Mijn hart juicht. Hier gaat het om. Dit is feest ! 
 
 

 
 
 

 

 
 



Project 1101 Basisschool Kisumu 

Basisschool De Ark uit Haarlem heeft in 2011 en 2012 actie gevoerd voor een nieuwe school in de 

stad Kisumu in Kenia. De opbrengst van de Kerstactie 2012 hebben we in 2013 ontvangen en bedroeg 
€ 3.255. Een prachtig resultaat ! In maart 2013 hadden we de financiering rond voor de nieuwe 

school in Kisumu, een totaal bedrag van € 27.265. 
We zijn met een taart naar de school gegaan en hebben de leerkrachten verrast met dit goede 

nieuws. De taart smaakte daardoor dubbel lekker. Inmiddels is de bouw van de school begonnen. 

 
Project 1201 basisschool Isaku 

In 2012 heeft de OBS in Anloo een actie op touw gezet voor een nieuw te bouwen basisschool in het 
dorp Isaku in het westen van Kenia.  Ze hebben € 3.367 bij elkaar gelopen met een sponsorloop. 

Kidshare heeft diverse vermogensfondsen aangeschreven om de bouw van vier klaslokalen in dit 
afgelegen dorp in Kenia mogelijk te maken. In 2012 was daarmee al € 4.000 binnen gekomen. We 

hebben in 2013 in totaal € 14.711 ontvangen. 

Van een van de vermogensfondsen kregen we de vraag hoeveel er nog nodig was om de financiering 
rond te krijgen. We hebben dat berekend en het bleek een bedrag van € 7.711 te zijn.  

We waren dolblij dat zij toen dat hele bedrag hebben overgemaakt. Inmiddels is de bouw van de 
school in Isaku begonnen. 

 

 

 
 

 
 

Project 1301 basisschool Galilaya 
In 2013 heeft het Eckart college in Eindhoven een Derde werelddag gehouden.  

Dit is een goede traditie op deze middelbare school. Met allerlei acties hebben de leerlingen geld bij 

elkaar gehaald voor het goede doel. Een van deze doelen is Kidshare. We hebben op school 
presentaties verzorgd over het dorp Galilaya waar de bevolking heel arm is. Er is daar geen 

basisschool.  Onze partnerorganisatie ADC is daar een kleuterschool begonnen. Nu is er een 
basisschool nodig. Het Eckart college heeft € 3.000 opgehaald voor Kidshare: een prachtig resultaat. 

We zijn aan de slag gegaan om meer fondsen te werven bij vermogensfondsen. In 2013 hebben we 

zo € 17.000 extra binnen gehaald. Samen met onze eigen bijdrage is er nu voldoende geld om de 
school in Galilaya te gaan bouwen. 

 



Project 1302 basisschool Mutsuliu 

Het afgelopen jaar heeft het Haarlem college een actie gevoerd voor een nieuw te bouwen school in 

Kenia. ADC heeft voor hen het dorp Mutsuliu in west-Kenia uitgekozen.  In juni 2013 bracht het 
bestuur van Kidshare een bezoek aan het dorp 

De ontvangst in het dorp was weer heel hartelijk. 
We kregen slingers omgehangen. De kinderen zongen een paar liedjes. We zaten buiten onder een 

zeiltje. Iedereen stelde zich voor. Het hoofd van de school is Edith, zij vertelt. 

De school is gegroeid van 7 leerlingen in 2007 naar 150 nu. Er is een kleuterschool en 3 klassen 
basisschool. In dit dorp zijn veel wezen en de armoede is groot. Edith vertelt: "We hebben geen 

schoolboeken, niet genoeg tafels en stoelen. 
Veel kinderen zitten op de grond. Ik wil graag ook les geven in de middag maar er is geen eten op 

school, daarom stuur ik ze naar huis." Dan is het mijn beurt om me voor te stellen. Ik benadruk dat 
het heel belangrijk is dat de kinderen een maaltijd op school krijgen. Ik roep de ouders op dit te 

organiseren. "Dan leren ze beter en kunnen ze ook in de middag les krijgen." Dan vertel ik over het 

Haarlem college. Ik leg ze uit dat jullie bezig zijn met een actie om geld in te zamelen om een nieuw 
schoolgebouw van 4 klassen te bouwen. De mensen applaudiseren, ik hoor vreugdekreten. 

Ze zijn dolblij. Dan barst de hemel open, de regen klettert met een tropische kracht. We zijn niet meer 
veilig onder ons zeiltje. We vluchten een lemen hut in. We zitten nu opeengepakt in een donkere, 

kleine ruimte. Ik hoor dat dit twee klaslokalen zijn. 

 

 
 
 

Ik schrik er van. Ik zie met eigen ogen hoe zeer hier nieuwe klaslokalen nodig zijn.  
Daarna lopen we het dorp in. Ik wil graag bij een van de kinderen thuis op bezoek. Ik praat met de 

grootmoeder. Ze is heel blij met onze komst. "Het is zo belangrijk dat de kinderen goed onderwijs 

krijgen. Jullie steun is prachtig. Ik kan wel vliegen van blijdschap." Ze toont me de breedste lach die ik 
ooit heb gezien.  We praten over hun dagelijks leven. "Ik weet nu niet meer hoe ik eten op tafel moet 

krijgen." zegt ze. De magere tijd is aangebroken. Het is wachten op de oogst van maïs, eind juli. 
We lopen terug. Ik geef de headteacher een leren bal en ballonnen voor de kinderen. Ze stralen.  

Het is tijd om te gaan. Met een goed gevoel neem ik afscheid. In dit dorp kunnen we echt een verschil 
maken voor honderden kinderen. 

We hebben in 2013 totaal € 16.102 opgehaald. Dit is inclusief een toegezegde bijdrage van stichting 

Wilde ganzen/IKON. Kidshare gaat door met werven van fondsen voor dit mooie project. 



Samenwerking 

Sinds 2013 werkt Kidshare samen met stichting Wilde ganzen/IKON.  

Wilde ganzen is een ontwikkelingsorganisatie die particuliere initiatieven zoals Kidshare wil 
ondersteunen bij het realiseren van projecten die armoede bestrijden. Wilde ganzen doet dat door een 

premie van 55% te leggen op het geld dat Kidshare heeft geworven voor het project. 
Kidshare heeft inmiddels drie projecten ingediend bij Wilde ganzen die alle drie zijn goedgekeurd.   

Het bestuur van Kidshare is erg blij met dit resultaat. Met deze samenwerking staan we sterker en 

kunnen we sneller onze ambities realiseren. Hierdoor bouwen we aan een betere toekomst voor vele 
duizenden van de armste kinderen. 

 

 
 

 
Onderwijsbeleid 

Het bestuur van Kidshare heeft in 2013 twee bezoeken gebracht aan onze partner ADC in Kenia. 

We hebben tijdens beide onderzoeken intensief gesproken met de education department van ADC, 
hun afdeling onderwijs. We hebben hierdoor ons gezamenlijk beleid op onderwijsgebied scherper 

kunnen formuleren. De kern van onze afspraken is: Het initiatief om een nieuwe school te starten 
moet van de mensen uit het dorp zelf komen. Zo versterken we de ‘ownership’ van het project. ADC 

bepaalt de prioriteit bij de vraag welke school moet als eerste gebouwd worden. Kidshare heeft hierbij 
gezegd dat wij het daarbij van belang vinden dat die scholen voorrang krijgen waar de meeste 

kinderen in een dorp zijn en de afstand tot de dichtstbijzijnde school het grootst is. Een nieuwe school 

moet worden gebouwd op een stuk grond.  De aanschaf van de grond is een taak voor de bevolking 
en ADC. De mensen in het dorp dragen minimaal 10% van de bouwkosten bij aan het project. Dit 

vergroot hun betrokkenheid en het idee: het is onze school. Kidshare betaalt de bouw van maximaal 4 
klaslokalen. Zo maken we het mogelijk dat de armste kinderen in een afgelegen dorp kans krijgen op 

een betere toekomst. De school gaat draaien en krijgt dan een vergunning van de overheid. Diezelfde 

overheid heeft dan de verantwoordelijkheid de school af te bouwen. 
 

ADC huurt leerkrachten voor de school. Ze vragen een bescheiden bedrag schoolgeld aan de ouders. 
Hiervan betaalt de school het salaris van de leerkrachten, koopt leermaterialen en onderhoudt het 

gebouw. We zien vaak dat maar een deel van de ouders schoolgeld betalen omdat ze te arm zijn en 
niet eens hun eigen voedsel kunnen kopen. In de dorpen waar een nieuwe school moet komen 

benadrukken we dat ouders een verantwoordelijkheid hebben schoolgeld te betalen. We zeggen ook 

dat wij de bouw van een school alleen ondersteunen als de ouders zorgen dat de kinderen tussen de 
middag een maaltijd op school krijgen. De praktijk is vaak dat de kinderen in de middag geen les 

krijgen. Als ze tussen de middag op school kunnen lunchen dan kunnen ze ook in de middag les 
krijgen. Zo krijgen ze meer tijd om te leren. Het verzorgen van de maaltijd op school vergroot 

bovendien de betrokkenheid van de ouders bij de school.  

 
Kidshare vindt het belangrijk dat de leerkrachten zeer gemotiveerd zijn en we zijn blij dat we dat ook 

veel zien in de praktijk. Daarnaast is het van belang dat ze een goede opleiding hebben gehad. In de 
praktijk is dat helaas niet altijd zo. Wij benadrukken dat de leerkrachten hun opleiding afmaken. 

De school wordt bestuurd door een schoolbestuur. In veel dorpen hebben de leden van zo’n bestuur 

onvoldoende ervaring. Kidshare heeft aangeboden trainingssessies voor minder ervaren besturen te 
willen financieren. ADC heeft als idee naar voren gebracht dat ze regelmatig met een team scholen 

willen bezoeken en met de schoolbesturen praten. Ze willen daarbij ook mensen van het ministerie 
van onderwijs betrekken. 

 



 
 

 

 
Wij kunnen  ons vaak niet voorstellen hoe slecht de leeromstandigheden zijn voor kinderen op scholen 

in West-Kenia. De praktijk leert dat kinderen vaak zonder ontbijt naar school gaan. Ze krijgen les op 
de grond van een donkere, lemen hut. Er zijn geen tafels en stoelen. De juf heeft geen leerboeken en 

soms is er geen bord beschikbaar om op te schrijven. Er zijn geen krijtjes. De kinderen hebben geen 
schriften of pennen om te schrijven. “Hoe leert u de kinderen dan schrijven ?” vroeg ik eens aan een 

kleuterjuf. “In het zand, op de grond” zei ze. De kinderen gaan tussen de middag naar huis en komen 

dan niet meer terug naar school. 
Kidshare wil dat veranderen. Het bestuur heeft in 2013 besloten een fonds in te stellen voor 

basisvoorzieningen voor scholen, een noodfonds. Wij stellen als voorwaarde dat ouders schoolgeld 
betalen en een lunch verzorgen op school. Met dit noodfonds zorgen we er voor dat er een minimum 

basispakket aanwezig is op school zodat de kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. 

 
Resultaten onderwijs 

Tijdens onze bezoeken aan Kenia in 2013 hebben we ook gepraat over de doelstellingen van 
onderwijs. Het doel van onderwijs is om kennis, vaardigheden en gewoonten op te doen voor een 

betere zelfontplooing van het individu om een waardevolle bijdrage aan de samenleving te kunnen 
leveren. Met dit doel voor ogen hebben ADC en Kidshare prestatie-indicatoren ontwikkeld om te 

kunnen meten of we dit doel halen. Het betekent dat we ieder kind op onze scholen gaan volgen. Het 

doel is allereerst dat de kinderen kwaliteitsonderwijs krijgen en de basisschool afmaken. Daarna is 
onze inzet dat ze de middelbare school gaan volgen. ADC zal vanaf 1 januari 2014 de resultaten aan 

ons gaan rapporteren. 
 

Water en sanitatie 

Kidshare is samen met ADC een project gestart om schoon drinkwater voorzieningen aan te leggen. 
Hiervoor hadden we een budget beschikbaar van € 35.000. 

De eerste fase van het project bestond uit het aanleggen van vier waterputten met een waterpomp.  
In 2013 hebben we deze nieuwe pompen in gebruik genomen. 

Bij drie van de vier zijn we bij de officièle ingebruikneming geweest. 



De volgende dorpen kregen een nieuwe waterpomp: Igara, Keyio, Munyanya en Namanjalala. 

 

 
 

 
Het bestuur van de stichting 

In 2013 bestaat het bestuur uit 5 bestuursleden. Statutair is bepaald dat het bestuur bestaat uit 
maximaal 5 bestuursleden. Het bestuur heeft besloten de statuten aan te passen om het zo mogelijk 

te maken dat er meer bestuursleden bij komen. We hebben veel werk te doen. De huidige 5 

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 Programmamanager bij de onderwijsinspectie. 

Johan heeft een MBA en een brede managementervaring. Hij heeft de portefeuille onderwijs in het 
bestuur. In 2013 is Iris Komen tot het bestuur toegetreden. Iris heeft HTS Bedrifskunde en 

internationale technologische ontwikkelingskunde gestudeerd. Iris is algemeen bestuurslid. 

Bestuursleden kunnen hun onkosten declareren bij de stichting. Ze hebben in 2013 van deze 
mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Het bestuur wil de kosten van fondsenwerving tot een minimum 

beperken. 
 

Het bestuur heeft in 2013 de volgende studiedagen bezocht. Op 16 maart 2013 waren we bij het 

eerste My World event in Hilversum, een dag met allerlei lezingen en workshops over 
ontwikkelingssamenwerking.  Op 21 maart 2013 waren we op de conferentie van het Erasmus Centre 

of Strategic Philanthropy (ECSP). Op 19 april 2013 waren wij op de Kenia-dag voor particuliere 
initiatieven  van stichting Wilde ganzen/IKON in Amersfoort.  Op 21 november 2013 waren wij op de 

Nationale Vakdag Fondsenwerving. Op 30 november 2013 tenslotte was het bestuur aanwezig bij de 
PARTIN-dag in Amersfoort. 

 

 



 

Strategiedag 

Op 23 november 2013 heeft het bestuur van Kidshare een strategiedag gehouden. 
De resultaten van deze dag zijn de volgende: 

Het bestuur bevestigt de ingezette koers: we willen scholen bouwen voor de armste kinderen die geen 
toegang hebben tot basisonderwijs. Het is onze ambitie honderd scholen te gaan bouwen. Daarnaast 

willen we onderwijs ondersteunen in de brede zin door andere interventies zoals het beschikbaar 

stellen van leermaterialen. We willen ook onze partnerorganisatie steunen bij hun capaciteitsopbouw. 
Het bestuur zal ook op zoek gaan naar andere partnerorganisaties naast ADC. 

In Nederland gaan we door op de ingeslagen weg. We willen ontwikkelingseducatie bieden op basis- 
en middelbare scholen. We motiveren scholen acties te starten om geld in te zamelen voor een 

nieuwe school in Afrika.  
 

Communicatiebeleid 

Het bestuur wil zo goed mogelijk laten zien waar het ingezamelde geld naar toe gaat.  
We willen resultaten boeken en deze ook zichtbaar maken. Op deze manier denken we te kunnen 

laten zien dat iedere euro goed besteed wordt. Ook willen we duidelijk maken dat bestede euro’s daar 
veel waarde toevoegen. Het is waardevol als kansloze kinderen kansen krijgen en zich ontwikkelen tot 

volwaardige leden van de samenleving. 

 

 
 
Bij acties op scholen verzorgen we een presentatie over de kinderen van ‘hun school’ in Kenia. 

We maken een mooi spandoek voor de school. 
We hebben een website waar uitgebreide informatie is te vinden. Sinds najaar 2012 hebben we een 

Facebook pagina die ons ook helpt meer interactief te communiceren met onze achterban. 

 
In oktober 2013 is bestuurslid  Hans van Driel met  zijn zoon Mark 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 2013 was het vierde jaar van stichting Kidshare.  

In de jaarrekening hieronder is te lezen dat we een zeer goed jaar achter de rug hebben. 
Onze totale inkomsten waren € 66.330 in 2013. Dat is ruim € 30.000 meer dan in 2012. 

We hebben in 2013 acties gevoerd op vier scholen in Nederland. 
 

We hebben in Kenia onze eerste basisschool opgeleverd in Boyani. 

We hebben in 4 dorpen een waterpomp opgeleverd. 
We hebben de financiering rond gekregen voor drie nieuwe basisscholen in Kisumu, Isaku en Galilaya. 

Deze zullen in 2013 gebouwd gaan worden. 
 

We hebben via Wilde ganzen ADC aangemeld voor een training capaciteitsopbouw via de Keniaanse 

organisatie KCDF. 



We hebben in oktober 2013 in Kenia een workshop gehouden met de zeven hoofden van de Kidshare 

scholen Boyani, Kisumu en Isaku, Galilaya, Mutsuliu, Serelwe en Lukayu. Ook de mensen van de 

education department van ADC waren daar bij aanwezig. Het thema van de bijeenkomst was 
kwaliteitsonderwijs. Ook hebben we gesproken over te behalen resultaten met het basisonderwijs op 

de ADC-Kidshare scholen. 
 

Toekomst 

Kidshare wil de komende jaren meer scholen gaan bouwen voor de armste kinderen. 
We willen dat doen op initiatief van onze partnerorganisatie. We zullen ook meer en meer gaan 

investeren naast de hardware (klaslokalen) in software: capaciteitsopbouw en trainingen. 
We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. 

 
Bedankt ! 

In 2013 zijn we gesteund door vele mensen en instellingen zoals vermogensfondsen. 

We zijn jullie daarvoor heel dankbaar ! We doen er alles aan om het geld zo goed mogelijk te 
besteden. Jullie bijdrage komt terecht bij die kinderen die het het hardst nodig hebben. 

We danken jullie heel hartelijk voor jullie steun ! 
 

Hans van Driel, Voorzitter 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
Jaarrekening stichting Kidshare 2013 
 
 

     

      

  
2013 2012 

  ACTIVA 
     

      Liquide middelen 
 

72.561 71.412 
  Vorderingen 

 
22.807 4.000 

  

      Totaal activa 
 

95.368 75.412 
  

      PASSIVA 
     

      Bestemmingsreserve 
 

6.536 12.695 
  

      Bestemmingsfonds 
 

16.112 7.370 
  

      Kortlopende schuld 
 

58.720 55.347 
  

      Totaal passiva 
 

95.368 75.412 
  

      Staat van baten en lasten (in euro) 
     

      BATEN 
     

      Baten uit eigen fondsenwerving 
     onbestemde giften 
 

9.287 8.498 
  # project 1002 waterpompen 

 
1.750 

   # project 1003 school Boyani 
  

1.500 
  # project 1101 school Kisumu 

 
3.255 17.600 

  # project 1201 school Isaku 
 

14.711 3.600 
  # project 1301 school Galilaya 

 
17.000 

   # project 1302 school Mutsuliu 
 

14.557 
   # project 1306 rolstoel 

 
168 

   # project 1401 TOP-girls 
 

10 
   

      Baten uit acties van derden 
     # project 1003 school Boyani 
     # project 1101 school Kisumu 
  

1.653 
  # project 1201 school Isaku 

  
3.429 

  # project 1301 school Galilaya 
 

3.000 
   # project 1302 school Mutsuliu 

 
1.545 

   

      Subsidies overheden 
     # project 1002 Aqua for all 
     

      Ontvangen rente 
 

1.047 
   

      Som der baten 
 

66.330 36.280 
  

       
 
 

     
     



LASTEN 
     

      Besteed aan doelstellingen 
 

48.856 20.837 
  

      Werving baten 
     Kosten eigen fondsenwerving 
 

762 718 
  

      Beheer en administratie 
     Kosten beheer en administratie 
 

129 124 
  

      Som der lasten 
 

49.747 21.679 
  

      RESULTAAT 
 

16.583 14.601 
  

      Resultaatbestemming 
     Toevoeging/onttrekking aan 
     bestemmingsreserve 
 

(6.159) 12.329 
  Toevoeging aan 

     bestemmingsfonds 
 

22.742 2.272 
  

      Totaal 
 

16.583 14.601 
  

      

      
 

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 2013 is opgemaakt is gelijk aan het kalenderjaar 2013. 
 

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 = 0,0084 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 € 22.807. Dit bedrag bestaat uit een toezegging door een vermogensfonds van  

€ 12.000 voor het project Galilaya. Ook zit hierin een toezegging verwerkt van Wilde ganzen als bijdrage aan het  
project Mutsuliu. Tenslotte zit hier een te ontvangen bijdrage bij van een subsidieverstrekker bij afronding  

van het waterproject.       



Passiva 

 

Reserves 
Wij hebben een bestemmingsreserve voor besteding aan projecten in Kenia. Deze is bedoeld om de bijdrage van 

Kidshare aan nieuwe projecten te kunnen betalen. Dit is een bedrag van € 6.536 per 31 december 2013. 
 

Fondsen 

We hebben een bestemmingsfonds gevormd voor een nieuw te bouwen school in Mutsuliu, Kenia. 
Dit bedrag is gedeeltelijk door derden bij elkaar gebracht. In dit geval is dat door het Haarlem college. Het andere 

deel zijn giften van diverse vermogensfondsen.  Het bedrag in dit fonds is per 31 december 2013 € 16.112. 
We hebben ook een fonds gevormd met de naam ‘Noodfonds scholen’. Dit is een fonds waaruit we een basispakket 

materialen kunnen betalen voor scholen bv. tafels, stoelen, bord, krijtjes, school boeken, schriften, pennen en 
soms een zak maïs voor de schoollunch als de ouders te arm zijn die zelf te kopen. In dit fonds zit € 6.000. 

Ook hebben we een fonds gevormd voor ons TOP-girlsprogramma. Hierin zit € 8.000. Dit is een nieuw programma  

van Kidshare om voor slimme, arme meiden hun schoolgeld te betalen voor de middelbare school. Ook gaan we een 
nieuwe middelbare school voor meiden bouwen in Kakamega. 

 
Kortlopende schulden 

Op de balans per 31 december 2013 staat een bedrag van € 58.720 aan schuld aan onze partner ADC in Kenia.  

Dit bedrag is toegezegd voor 4 projecten: 

1002 Water 
 

1.021 

1101 Kisumu school 13.718 

1201 Isaku school 22.081 

1301 Galilaya school 21.900 
 

 
 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

Baten 

 
Inkomsten uit eigen fondsenwerving 

Deze inkomsten bestaan uit de volgende posten: 
 

Onbestemde giften   9.287  

De overige inkomsten staan gespecificeerd in de jaarrekening. 
 

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

 

Project 1301 school Galilaya  € 3.000 
Geld ingezameld door Eckart college 

 
Project 1201 school Mutsuliu  € 1.545 

Geld ingezameld door Haarlem college 
 

 

Totaal baten    € 66.330 
 

Lasten 
 

Besteed aan doelstellingen 

Deze post is besteed aan de volgende projecten: 
 

       1002 Waterproject 806 
 1003 Boyani school -20 
 



1101 Kisumu school 3.255 
 1201 Isaku school 22.081 
 1301 Galilaya school 21.900 
 

 
Diversen 

 
834 

      
 

Kosten eigen fondsenwerving €      762 

 
 

Kosten beheer en administratie €       129   
Betreft kosten KvK en bank 

 

Totaal lasten    € 49.747 
 

Resultaat    € 16.583 
 

Het percentage ‘besteed aan de doelstelling’ als deel van de totale baten is: 
48.856/66.330 x 100%=  73,7 % 

 

Het percentage ‘besteed aan doelstelling’ als deel van de totale lasten is: 
48.856/49.747 x 100%=  98,2 % 

 
Het percentage ‘kosten eigen fondsenwerving’ als deel van de totale baten is:  

762/66.330 x 100%= 1,1 %. 

 
 

 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van stichting Kidshare zijn goedgekeurd in de 

bestuursvergadering van 27 maart 2014. 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


