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De behoefte 
Op de foto hieronder staat Titus. 
Ik kwam hem tegen in Galilaya, een dorp op het platteland van Kenia.  
Titus is 6 jaar en woont heel afgelegen. In zijn dorp is geen school. Titus heeft twee broers en een 
zus. Zijn vader is twee jaar geleden overleden. Zijn moeder staat er alleen voor. Ik praat met zijn 
moeder en vraag haar hoe ze in haar levensonderhoud voorziet. “We hebben een klein stukje grond 
naast ons hutje waar ik wat maïs en groenten verbouw.’ zegt ze. “Is dat voldoende om uw gezin 
genoeg eten te geven?” vraag ik. “Nee, ik heb geen werk en de kinderen gaan vaak zonder ontbijt op 
pad. Vaak heb ik ’s avonds ook geen eten voor ze.” Ik zie dat het haar zichtbaar ontroert. Titus woont 
in een dorp waar geen school is, waar geen electriciteit is. Hij heeft regelmatig honger. De 
dichtstbijzijnde school is vier kilometer verder op, langs een steil pad omlaag. Het is niet begaanbaar 
in de regentijd als er veel regen valt.  
 

 
 
 
Onze partnerorganisatie in Kenia is African Divine Church (ADC). 
Wij waren met hen op bezoek in het dorp Galilaya. De bevolking wil graag dat er een school komt in 
hun dorp.  
 
Wens van de ouders 
De mensen in het dorp van Titus zijn een klein schooltje begonnen. 
Ze hebben contact gezocht met ADC en hen gevraagd ze te helpen om in hun dorp te starten met een 
school. Dat is gebeurd in 2004.  
In Kenia bouwt de overheid geen scholen. Het initiatief ligt altijd bij de bevolking.  ADC heeft het 
bouwen van scholen als speerpunt van hun beleid gemaakt. Ze nemen de behoeften van hun leden 
serieus. De kinderen van de kleuterschool worden groter en dan ontstaat de wens om een basisschool 
te bouwen. ADC wil een school bouwen in het dorp maar heeft daar geen geld voor. Daar komt 
Kidshare in beeld. Wij zorgen dat er een school gebouwd wordt in Galilaya. Dat is onze niche: de 
toegang tot goed onderwijs mogelijk maken voor arme kinderen zoals Titus. 
 



 
Voorwaarden ondersteuning 
Kidshare wil in een dorp een school helpen bouwen als er aan een aantal voorwaarden is voldaan.  
De mensen in het dorp moeten zelf het initiatief nemen. Onze partner ADC is dan al een kleuterschool 
begonnen. We gaan pas overwegen te bouwen als er minimaal 100 kinderen naar deze school gaan, 
er moet potentie zijn dat een school hier kan uitgroeien tot een volwaardige school. De ouders 
moeten ook minimaal 10% bijdragen in de kosten van bouw van 4 klaslokalen en 6 toiletten. Dat doen 
ze meestal in de vorm van het aanleveren van lokale bouwmaterialen zoals zand, natuursteen voor de 
fundering of bakstenen. We stellen ook als voorwaarde dat de ouders schoolgeld betalen. Tenslotte 
zeggen we dat de ouders er voor moeten zorgen dat de kinderen een warme maaltijd krijgen tussen 
de middag. Zo maken we het mogelijk dat kinderen ook voldoende energie hebben om ook in de 
middag door te leren. Ook trekt dat kinderen naar school die nog niet naar school gaan. De school 
wordt aantrekkelijk want je krijgt er een maaltijd! Hieronder op de foto zie je kinderen gedisciplineerd 
in de rij staan voor hun lunch. Zo zien we het graag! 
 

 
 
 
 
Werkwijze in Nederland 
Na ons bezoek aan het dorp Galilaya hebben we met ADC gesproken over dit project. We hebben dit 
project goedgekeurd omdat het prima in ons profiel past: scholen bouwen in dorpen waar er geen is, 
toegang tot basisonderwijs mogelijk maken voor de armste kinderen. In Nederland hebben we een 
school gezocht die voor Galilaya een actie wilde voeren. Die school hebben we gevonden: het Eckart 
college in Eindhoven. We hebben een presentatie gegeven op school en foto’s en filmpjes laten zien 
van hun dorp. De leerlingen van het Eckart college hebben allerlei acties bedacht en zo geld 
ingezameld voor Galilaya. Kidshare foundation heeft aanvullend verzoeken om steun gestuurd naar 
een aantal vermogensfondsen. We hebben de financiering van het project rond gekregen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Uitvoering project 
Eind 2013 hebben we de financiering van dit project rond gekregen. ADC heeft vervolgens samen met 
de gemeenschap een stuk grond gekocht om de school op te kunnen bouwen. De aannemer is begin 
2014 begonnen met de bouw. Op 26 juni 2014 legde de bisschop van ADC, John Chabuga de eerste 
steen voor de nieuw te bouwen school in Galilaya. Het bestuur van Kidshare was hierbij aanwezig. De 
bouw heeft enige tijd geduurd omdat het in de regentijd zeer moeilijk was bouwmaterialen naar het 
dorp te krijgen.  
 
Op 4 juni 2015 hebben we de school feestelijk geopend. 
Bij deze plechtigheid verrichte de minister van onderwijs (de heer Nixon Omeri Amendi) van Vihiga 
county de officiële opening van de school. Hij beloofde daarbij dat de overheid de weg naar het dorp 
vanaf de hoofdweg zal gaan repareren om zo het dorp te ontsluiten. Dat werd met applaus en luid 
gejuich ontvangen. Hij zegt ook zijn steun toe voor het afbouwen van de school (tot 8 klaslokalen).  
Bij mijn speech roep ik de jongen Titus naar voren en vertel hem over de actie op het Eckart college. 
Ik zeg hem dat hij heel belangrijk is en geef hem een kopie van het spandoek dat op die school in 
Eindhoven hangt. Hij glundert van trots. 
 
Resultaten van dit project 
De school is direct na oplevering in gebruik genomen. Kidshare heeft ook nieuwe desks (tafels en 
stoelen) voor de kinderen laten maken bij een lokale timmerman. De kinderen zitten nu in mooie,  
grote lokalen. ADC en de ouders hebben er voor gezorgd dat alle kinderen van de school tussen de 
middag een maaltijd krijgen. Voor sommige kinderen is dat het eerste eten van die dag. ADC en de 
gemeenschap hebben samen een stuk grond gekocht om de bouw van de school mogelijk te maken. 
 
In 2015 heeft de school een officiële vergunning gekregen van het ministerie van onderwijs.  
Dat betekent dat de overheid nu over de brug gaat komen met geld. De school zal een budget per 
leerling krijgen voor leermaterialen etc., ook zullen er nu leerkrachten naar de school gestuurd worden 
die betaald worden door de overheid.  
De minister van onderwijs van de county Vihiga heeft bij de opening toegezegd dat de weg naar het 
dorp vanaf de hoofdweg gerepareerd zal worden. Dat betekent dat Galilaya als dorp ontsloten zal 
worden. Hij heeft ook toegezegd dat hij er zorg voor zal dragen dat de school uiteindelijk zal worden 
afgebouwd tot een volledige school met acht klaslokalen. 
De county Vihiga heeft inmiddels electriciteit naar het dorp gebracht. 
Bij ons eerste bezoek aan Galilaya in 2011 zaten er 50 kinderen op de school. 
In 2013 waren dit er 64. In 2014 zaten er 113 kinderen op de school. 
Nu staat de teller op 193 leerlingen. Wat opvalt is dat met name sinds de start van de bouw van de 
school er een flinke toename is in het leerlingenaantal. 
 
 
 



 
Opening school Banda 
In 2015 hebben we drie nieuwe scholen geopend, naast die in Galilaya waren dat die in Isaku en 
Banda. Het project in Banda was speciaal omdat deze geheel gefinancierd werd door een Nederlandse 
ondernemer in Duitsland. We bezochten het dorp in 2014 voor de eerste keer. We troffen een school 
aan die gehuisvest was in vijf lemen hutten. Deze hutten waren donker en vies, met een vloer van 
zand. Veel kinderen kregen last van ‘jiggers’ een zandvlo die zich in de voet van het kind nestelt. Op 
de school zaten op dat moment 166 leerlingen.  
 

 
 
Veel kinderen moesten op de grond zitten omdat er niet voldoende tafels en stoelen waren. 
Na ons eerste bezoek aan Banda hebben we dit project voorgelegd aan de Nederlandse ondernemer. 
Hij was direct enthousiast en wilde graag bijdragen om hier een echt schoolgebouw neer te zetten.  
 
Op 8 juni 2015 is het zover: de dag van de feestelijke opening van het nieuwe schoolgebouw.  
De bouw heet verschillende positieve effecten gehad: 
+ de overheid heeft een groot stuk grond gekocht waar de school op gebouwd kan worden. 
+ de ouders hebben zelf 10% van de kosten voor de bouw van de school voor hun rekening genomen    
   door materialen ter beschikking te stellen. 
+ de ouders organiseren dagelijks een lunch voor alle kinderen van de school. 
+ de school heeft nu een officiële vergunning gekregen van het ministerie van onderwijs. 
+ de overheid heeft een hoofd van de school aangesteld en nog vier leerkrachten, ze betalen hun  
   salarissen. 
+ de school krijgt nu een budget per leerling voor leermaterialen etc. 
+ de overheid heeft geld toegezegd voor het bouwen van een computerklas. 
+ het parlementslid van het district heeft toegezegd dat hij een extra stuk grond zal kopen naast de  
   school dat bestemd is voor sport en spel voor de leerlingen. 
+ het parlementslid van het district heeft toegezegd dat hij budget zal reserveren voor de bouw van  
   twee extra klaslokalen. 
+ het aantal leerlingen van de school is in een jaar tijd gegroeid van 166 naar 266 leerlingen. 
+ de leerlingen krijgen nu les in een goede en gezonde leeromgeving. 
+ er zijn nu tafels en stoelen voor alle leerlingen. 
 



Opening school Isaku 
Op 2 juni 2015 hebben we een nieuwe school geopend in het dorp Isaku. Het is een zeer afgelegen 
dorp wat –bij ons eerste bezoek-  alleen te voet bereikbaar was langs een steil pad naar beneden. De 
bevolking is heel arm. ADC was hier een kleuterschool begonnen omdat hier veel kleine kinderen 
wonen. Het was voor hen onmogelijk naar een andere school te lopen door de afstand en het 
moeilijke terrein. In Nederland heeft de basisschool OBS Anloo een sponsorloop gehouden voor dit 
project. Kidshare foundation heeft aanvullende financiering gevonden bij vermogensfondsen. Het 
resultaat is dat we vier nieuwe klaslokalen en zes toiletten konden financieren.  
 

 
 
 
De bouw van de school heeft de volgende positieve effecten gehad: 
+ het parlementslid van het district bezocht Isaku toen hij vernam dat wij met ADC daar een school  
   zouden gaan bouwen. Hij heeft er voor gezorgd dat de toegangsweg naar het dorp verbreed werd.  
   Het dorp is nu bereikbaar met de auto en zo ontsloten voor de buitenwereld. 
+ daarna is de gouverneur van de county ook op bezoek gegaan in Isaku. Hij heeft er voor gezorgd  
   dat de grond in het dorp met een bulldozer geëgaliseerd werd.  
+ de ouders hebben er voor gezorgd dat de kinderen nu een maaltijd op school krijgen. 
+ de county Vihiga heeft electriciteit naar het dorp aangelegd. 
+ het ministerie van onderwijs heeft de school een officiële vergunning verleend. 
+ de school krijgt nu een budget per leerling voor leermaterialen etc. 
+ de overheid heeft vier nieuwe leerkrachten  en een hoofd van de school aangesteld en betaalt hun  
   salarissen. 
+ het ministerie van onderwijs heeft een computerruimte ingericht op de school. 
+ de overheid heeft budget ter beschikking gesteld voor de bouw van nog eens twee klaslokalen. 
+ de kinderen krijgen nu les in een goede leeromgeving en zitten allemaal op stoelen en aan tafels. 
+ het aantal kinderen op deze school is gestegen van 50 in 2011 naar 177 in juni 2015. 
 
 
 
 
 
 



Andere projecten 
Het hoofdkantoor van ADC staat in het dorp Boyani. Dat is een dorp op het platteland van west-Kenia, 
ongeveer 20 km. ten noorden van de stad Kisumu. Het was de grote wens van ADC om aan de 
bestaande kliniek in dat dorp een kraamvleugel aan te bouwen. Drie kerken in Haarlem, de 
Remonstranten, de Lutherse gemeente en de Protestantse gemeente Haarlem-centrum hebben voor 
dit doel geld ingezameld. De helft van het totaalbedrag van € 30.351 is overgemaakt naar ADC. De 
bouw is nog niet begonnen omdat de bouwvergunning nog niet rond is. Als de kraamvleugel gebouwd 
is dan biedt dat zwangere vrouwen een prima kans om veilig te bevallen met professionele 
begeleiding.  
 
TOP-girls programma 
Kidshare heeft samen met ADC het initiatief genomen een nieuw programma te ontwikkelen. 
We willen slimme, arme meisjes de kans geven hun talenten te ontplooien en naar de middelbare 
school te gaan. ADC heeft in samenspraak met ons 20 meisjes geselecteerd. De criteria die we 
hebben ontwikkeld waren enerzijds een minimale score op hun eindexamen basisschool (KCPE 350 
punten) en daarnaast heel arm zijn. In januari 2015 is de eerste groep van 19 meisjes begonnen met 
hun middelbare schoolopleiding (op het laatste moment viel een van de geselecteerde meisjes af). 
Het programma voorziet ook in regelmatige workshops en speciale trainingen voor deze TOP-girls. 
 

 
 
 
 
Op 7 juni 2015 hebben we een bezoek gebracht aan een van de boarding schools waar vier van deze 
meisjes les krijgen. Het was een inspirerende ontmoeting met gemotiveerde leerlingen. Op de foto 
zien jullie Harriet die heel blij is dat ze door ons kan doorleren. Ik vroeg haar: “wat wil je later 
worden?” “Dokter” zei ze. “Waarom dokter?” vroeg ik. “toen ik een jaar of zes was, werd mijn moeder 
ineens ernstig ziek. Ze ging aan het eind van de middag naar bed en werd pas de volgende dag in de 
middag wakker. Ik was alleen bij haar en was heel bang. Gelukkig is ze beter geworden. Toen heb ik 
besloten dokter te worden. Ik ben jullie zo dankbaar voor jullie steun. Als jullie mijn schoolgeld niet 
hadden betaald dan had ik nu niet op school gezeten maar op het land gewerkt.” 
 
 
 



 
 
 
Resultaten en impact 
In 2015 hebben we drie nieuwe scholen gebouwd en opgeleverd: Isaku, Galilaya en Banda.  
We hebben nu totaal vier scholen gebouwd in Kenia. We hebben de financiering rond gekregen van 
nog eens tien andere scholen. Deze bevinden zich in verschillende stadia van bouw. We zullen in 2016 
nog eens zes a zeven nieuwe scholen openen.  
We hebben daarnaast leermaterialen aangeschaft voor 300 kinderen. We hebben 600 kinderen 
voorzien van leren ballen en ballonnen. 
 
 

 
 
 
 
Onze interventie in Kenia is om toegang tot kwaliteitsonderwijs mogelijk te maken voor de armste 
kinderen. Daartoe bouwen we een school met vier klaslokalen in een dorp waar nog geen school is. 
We bouwen vier lokalen omdat dat een voorwaarde is voor de overheid om een officiële vergunning te 
verlenen voor die school. Er moet namelijk een adequate leeromgeving zijn, dat is een voorwaarde 
voor die vergunning. Als die vergunning er is dan komt de overheid met geld voor leermaterialen en 
leerkrachten. Zo kan de school groeien en meer leerlingen opnemen. Ons model van verandering is er 
op gericht om de capaciteit van ADC te vergroten te lobbyen naar de overheid om de school af te 
bouwen tot een volwaardige school met acht klaslokalen. Samen met onze partner stichting Wilde 
ganzen maken we ons sterk om de zogenaamde ‘claim making capacity’ van ADC te vergroten. ADC 
pakt dat goed op. We hebben bij voorbeeld in juni 2015 een bezoek gebracht aan de education office 
van de county Vihiga. ADC nodigt bij bezoeken aan dorpen ook politici uit en vraagt hen dan ook 
actief bij te dragen aan een nieuw project. Kidshare foundation heeft het plan in 2016 een workshop 
te faciliteren voor ADC waarbij ze hoofden van scholen uitnodigen. Het doel  van de workshop is om 
kennis te delen over hoe je als school lobbyt bij de overheid. Ook kunnen ervaringen worden 
uitgewisseld tussen scholen over de wijze waarop je succesvol lobbyt bij de overheid. 
 
Kwaliteit onderwijs 
Het afgelopen jaar  hebben we overleg gevoerd met de ‘education department’ van ADC over  
onderwijs. We hebben in oktober 2015 weer een workshop verzorgd voor de hoofden van scholen die 
door Kidshare worden gesponsord. Vorig jaar hadden we een nieuw instrument ontwikkeld om de 
kwaliteit van het onderwijs op een school te wegen. De schoolhoofden waren zeer positief hierover. 
Het instrument geeft in een oogopslag inzicht in de sterke en zwakke (te verbeteren) punten op 
school. We hebben in de laatste workshop de schoolhoofden gevraagd om hun school een score te 
geven op een schaal van 1 tot 10. Vervolgens hebben we ze in kleine subgroepen met elkaar hun 
scores laten vergelijken. Zo ontstond een gesprek over ‘best practices’. We hebben ze ook een 
opdracht mee gegeven voor dit nieuwe jaar. Iedere school zal drie verbeterpunten opgeven en daar 
aan gaan werken in 2016. In het najaar van 2016 zullen we dit in een volgende workshop verder gaan 
bespreken.  
 
We hebben ook intensief met ADC gepraat over het versterken van de onderwijsstaf op het kantoor 
van ADC. Kidshare foundation zal daar ook een financiële bijdrage voor verlenen zodat de effectiviteit 
van het mooie onderwijswerk van ADC verder vergroot wordt. 
 
 
 
 



Activiteiten in Nederland 
Kidshare wil een actie voeren op scholen en bij clubs in Nederland. 
We laten hun project in Kenia zien. De leerlingen halen geld op met allerlei activiteiten zoals ´heitje 
voor een karweitje´of een sponsorloop. Dat is het begin van onze fondsenwerving voor een nieuwe 
school in Kenia. Aanvullend zamelen we geld in bij vermogensfondsen.  
 
Kidshare foundation werkt ook samen met stichting Wilde ganzen 
Zij geven een premie van 50% op het door ons ingezamelde geld. 
In 2014 hebben we de volgende acties gevoerd. 
+Eckart college Eindhoven 
+RKVV DSS Haarlem (voetbalclub) 
+Haarlemse kerken 
Ook hebben wij de activiteit ‘Koken voor Kenia’ georganiseerd. Daarbij zijn diverse avonden grote 
diners bereid en genoten de deelnemers van een gezellige avond. Ze betaalden voor dit diner en de 
opbrengst komt ten goede aan de bouw van een school in het dorp Musukura.  
 
In oktober 2015 hebben wij voor het eerst twee businessteams ingeschreven voor de halve marathon 
van Amsterdam. Ongeveer twintig lopers deden mee en brachten sponsorgeld in voor Kidshare. De 
opbrengst was ruim € 5.000. Dit geld besteden we aan ons TOP-girls programma, zodat ook in 2016 
weer een groep slimme, arme meisjes naar de middelbare school kan gaan. Kidshare foundation 
betaalt hun schoolgeld.  
 
In december 2015 werd er in de Grote of St. Bavo kerk in Haarlem een actie gevoerd in het kader van 
hun broodbank. Dat is een plaats in de kerk waar,vele eeuwen terug, broden werden gegeven aan 
arme mensen. Deze traditie heeft de Diaconie nieuw leven ingeblazen. Nu worden er in die periode 
broden verkocht die door bakkerij Van Vessem gratis ter beschikking zijn gesteld.  
De opbrengst van de actie was € 6.000 en is bestemd voor een waterproject in Kenia. ADC heeft 
samen met de wateroffice van Vihiga county 15 dorpen geselecteerd waar een schoon 
watervoorziening nodig is. Kidshare foundation coördineert dit project en zal voor aanvullende 
financiering zorg dragen. 
 

 
 
 



Activiteiten in Duitsland 
Een Nederlandse ondernemer in Duitsland heeft een school gefinancierd in Kenia, de school in Banda. 
Nadat hij terug kwam in Duitsland is hij enthousiast aan de slag gegaan met het werven van geld voor 
een nieuw project, een schoolgebouw in Nyadunyi. In dat dorp was hij op bezoek geweest. Kidshare 
foundation heeft in overleg met hem een Duitse website gemaakt, www.kidshare.de. We hebben ook 
een Duitse bankrekening geopend bij de Commerzbank. In alle bloemenwinkels van de Nederlandse 
ondernemer heeft hij geldboxen geplaatst met de oproep te doneren voor dit project. Het bestuur van 
Kidshare foundation is zeer dankbaar voor zijn inzet! 
 
Het bestuur van de stichting 
In 2015 bestaat het bestuur uit 5 bestuursleden. Statutair is bepaald dat het bestuur bestaat uit 
maximaal 9 bestuursleden.  De huidige 5 bestuursleden zijn: 
 
Hans van Driel, voorzitter. Hij is ontwikkelingseconoom en registeraccountant. 
Gea Dekker is algemeen bestuurslid. 
Zij is psychotherapeute en heeft gewerkt aan een gezondheidsproject in Mali. Gea is algemeen 
bestuurslid.  Johan van den Tweel is secretaris van de stichting. Hij is werkzaam als 
programmamanager bij de onderwijsinspectie. Johan heeft een MBA en een brede 
managementervaring.  In 2015 is Steven Kluft tot het bestuur toegetreden. Hij heeft een technische 
opleiding aan de Technische Hogeschool in Den Haag gedaan. Hij heeft 12 jaren in Afrika gewoons en 
heeft een zeer brede ervaring als accountmanager in diverse technische en commerciële functies. Een 
ander nieuw bestuurslid is Winnie Hoogveld. Ze is leerkracht op een basisschool en heeft humanistiek 
gestudeerd.  Bestuursleden kunnen hun onkosten declareren bij de stichting. Ze hebben in 2015 van 
deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Het bestuur heeft in 2015 twee keer een bezoek gebracht 
aan onze partnerorganisatie in Kenia. Op 19 november 2015 waren wij op de Nationale Vakdag 
Fondsenwerving in Rotterdam. 
 
Communicatiebeleid 
Het bestuur wil zo goed mogelijk laten zien waar het ingezamelde geld naar toe gaat.  
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.  
Onze facebook pagina is een platform voor berichten en foto’s en fungeert ook als een interactief 
medium. We hebben vanuit Kenia in november 2 rondzendmails gestuurd naar Nederland. 
Ook hebben we twee digitale nieuwsbrieven verstuurd via Mailchimp. 
 
Nieuwe naam 
We hebben sinds mei 2015 een nieuwe naam: (stichting) Kidshare foundation. 
Deze naam past goed bij ons internationale werk en uitbreiding van fondsenwerving naar Duitsland. 
 
Resultaten 
Het jaar 2015 was het zesde jaar van Kidshare foundation.  
In de jaarrekening hieronder is te lezen dat we een fantastisch jaar achter de rug hebben. 
Onze totale inkomsten waren € 164.959  in 2015.  We hebben in 2014 acties gevoerd op drie scholen 
in Nederland. 
 
Toekomst 
Kidshare wil de komende jaren meer scholen gaan bouwen voor de armste kinderen. We willen gaan 
uitbreiden naar een ander land in Afrika. In 2016 zullen we een bezoek brengen aan een nieuwe 
partnerorganisatie. We hebben de ambitie om de levens van veel arme kinderen te verbeteren. 
 
Bedankt ! 
In 2015 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 dit het hardst nodig hebben. 
We danken jullie heel hartelijk voor jullie steun ! 
 
Hans van Driel, Voorzitter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarrekening 2015 
 
Balans per 31 december (na resultaatbestemming in euro) 

   
 

2015 2014 
 ACTIVA 

   
    Liquide middelen 127.235 95.917 

 Vorderingen 
 

2.000 
 

    Totaal activa 127.235 97.917 
 

    PASSIVA 
   

    Bestemmingsreserve 1.937 2.843 
 

    Bestemmingsfonds 36.844 20.183 
 

    Kortlopende schuld 88.454 74.891 
 

    Totaal passiva 127.235 97.917 
 

    
    Staat van baten en lasten (in euro) 

   
    BATEN 

   
    Baten uit eigen fondsenwerving 

   onbestemde giften 7.211 11.067 
 bestemde giften: 

   
    # project 1302 school Mutsuliu 

 
3.500 

 # project 1303 school Serelwe 
 

8.000 
 # project 1304 school Lukayu 

 
8.000 

 # project 1305 school Gambaragai 5.000 4.650 
 # project 1306 rolstoel 

   # project 1401 school Kakamega 
 

7.000 
 # project 1402 school Viyalo 15.000 

  # project 1403 school Tolilet 11.000 
  # project 1405 school Banda 15.000 15.000 

 # project 1406 Levin 8.000 5.000 
 # project 1408 TOP-girls 9.278 22.260 
 # project 1501 school Musukura 10.768 

  # project 1502 school Matulo 8.500 
  



# project 1504 school Mandila 5.000 
  # project 1505 school Aruba 5.000 
  # project 1507 school Nyadunyi 25.055 
  

    Bijdragen klim Kilimanjaro 
 

15.786 
 

    Baten uit acties van derden 
   

    # project 1303 school Serelwe 
 

3.315 
 # project 1304 school Lukayu 

 
5.175 

 # project 1305 school Gambaragai 
 

2.285 
 # project 1401 school Kakamega 

 
3.000 

 # project 1402 school Viyalo 
 

1.200 
 # project 1403 school Tolilet 2.132 

  # project 1406 school Levin 179 1.048 
 # project 1409 4 wheel drive car 

 
26.000 

 # project 1502 school Matulo 3.500 
  # project 1503 school Koiban 2.835 
  # project 1508 Boyani maternity wing 30.351 
  Overig 241 
  

    Ontvangen rente 909 964 
 

    Som der baten 164.959 143.250 
 

    
    
    
    LASTEN 

   
    Besteed aan doelstellingen 144.289 138.437 

 
    Werving baten 

   Kosten eigen fondsenwerving 4.179 2.517 
 Kosten klim Kilimanjaro 

 
15.786 

 Beheer en administratie 
   Kosten beheer en administratie 736 132 

 
    Som der lasten 149.204 156.872 

 
    RESULTAAT 15.755 -13.622 

 
    Resultaatbestemming 

   Toevoeging/onttrekking aan 
   bestemmingsreserve -906 -3.693 

 Toevoeging/onttrekking aan 
   bestemmingsfonds 16.661 -9.929 

 
    Totaal 15.755 -13.622 

 
    
    
    
     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2015 is opgemaakt is gelijk aan het kalenderjaar 2015. 
 
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 = 0,0091 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. 
  
 
 
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 € 1.937 per 31 
december 2015. 
 
Fondsen 
We hebben een bestemmingsfonds gevormd voor een aantal nieuw te bouwen scholen in Kenia. 
Dit bedrag is gedeeltelijk door derden bij elkaar gebracht. Voor een deel komt dit geld van 
vermogensfondsen en er zijn ook acties gehouden op een aantal scholen: 
# project 1501 Musukura, actie Koken voor Kenia 



# project 1502 Matulo, actie door het Eckart college Eindhoven 
# project 1503 Koiban, actie door Haarlemse kerken 
# project 1504 Mandila, actie nog te houden door Het Koraal te Assendelft 
# project 1505 Aruba, actie te houden door nog nader te bepalen school 
Met deze acties hebben we een totaal bedrag van € 35.603 in dit fonds kunnen reserveren. 
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 € 1.241.  
 
Kortlopende schulden 
Op de balans per 31 december 2015 staat een bedrag van € 88.454 aan schuld aan onze partner ADC 
in Kenia.  
Dit bedrag is toegezegd voor de volgende projecten: 

 
Project 

  1101 Kisumu 14.034 
1401 Kakamega 6.865 
1405 Banda 6.148 
1408 TOP-girls 22.628 
1507 Nyadunyi 25.055 
1508 Maternity wing 13.724 

  
88.454 

 

   
   
   

   
   

Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Baten 
 
Inkomsten uit eigen fondsenwerving 
Deze inkomsten bestaan uit de volgende posten: 
 
Onbestemde giften   7.211 
  
Daarnaast hebben we voor meerdere projecten bestemde giften ontvangen. 
Deze posten staan gespecificeerd in het overzicht van baten hierboven. 
In 2014 hebben we voor het TOP-girls programma totaal € 9.278 ontvangen. 
 
 
Baten uit acties van derden  
Deze baten staan gespecificeerd in het overzicht van de inkomsten hierboven. 
 
 
Totaal baten    € 164.959 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

Project 
  1002 Water voor Kenia 149 

1305 Gambaragai 13.944 
1402 Viyalo 17.559 
1403 Tolilet 15.981 
1405 Banda 15.000 
1406 Levin 17.152 
1408 TOP-girls 8.910 
1507 Nyadunyi 25.055 
1508 Maternity wing 30.351 

 
Overig 188 

  
144.289 

 

 
   

   
Kosten eigen fondsenwerving €      4.179 
De kosten zijn gestegen ten opzichte van het afgelopen jaar. We hebben kosten gemaakt voor de 
website in Duitsland. Daarnaast hebben we geadverteerd in bladen om deelnemers te werven voor 
een nieuwe Kilimanjaro beklimming. 
 
Kosten beheer en administratie €         736   
Betreft kosten KvK en bank 
 
Totaal lasten    € 149.204 
 
Resultaat    €   15.755 
 
Het percentage ‘besteed aan de doelstelling’ als deel van de totale baten is: 
144.289/164.959 x 100%=  87,5 % 
 
Het percentage ‘besteed aan doelstelling’ als deel van de totale lasten is: 
144.289/149.204 x 100%=  96,7 % 
 
Het percentage ‘kosten eigen fondsenwerving’ als deel van de totale baten is:  
4.179/ 164.959 x 100%= 2,5 %. 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van Kidshare foundation zijn goedgekeurd in de  
bestuursvergadering van 15 april 2016. 
 
 
 
 
 


