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De stichting 
Kidshare foundation is opgericht bij notariële acte op 29 december 2009. Doel van de stichting is het 
verbeteren van de positie van de armste kinderen. Na een eerste bezoek aan onze partnerorganisatie 
African Divine Church (ADC) in Kenia heeft het bestuur besloten dat de focus gericht zou zijn op 
onderwijs. ADC heeft ongeveer een miljoen leden, waarvan ruim 70% behoort tot de allerarmsten.  

Veel van hun leden wonen op het platteland in dorpen waar soms geen school is.  Zij vragen aan ADC 
hen te helpen bij het opzetten van een school. Kidshare zoekt financiering in Nederland voor het 
bouwen van een school van max. 4 klaslokalen. De school wordt gebouwd. ADC zoekt leerkrachten en 
na een tijd krijgt de school een officiële vergunning van de overheid. Daarna (en niet eerder) gaat de 
overheid bijspringen: ze stellen leerkrachten ter beschikking en leveren gelden om de school af te 
bouwen. Kidshare ondersteunt het initiatief van de arme bevolking en helpt een nieuwe school 
mogelijk maken. 
 
 

 
 
 
 
Een project 
Kidshare heeft aan onze partner ADC gevraagd nieuwe projecten aan te leveren. We hebben 
vervolgens diverse dorpen bezocht op het platteland van west-Kenia. We hebben samen beleid 
ontwikkeld over prioritering van nieuwe projecten. In onderling overleg hebben we in 2013 besloten in 
het dorp Gambaragai een volgende school te gaan bouwen. Gambaragai ligt afgelegen, de weg er 
naar toe was zeer slecht. Tijdens ons eerste bezoek in oktober 2013 waren wij de eerste blanken die 
in het dorp kwamen. We reden met de auto op een onverharde weg, ver het platteland op. We 
stapten uit en moesten toen bijna een kilometer heuvelop lopen in Gambaragai te komen.  Het dorp 
was niet te bereiken met de auto. De dichtstbijzijnde school is 3 km. lopen vanuit het dorp. Veel jonge 

kinderen uit het dorp gingen niet naar school. Dit kwam ook omdat –zeker in de regentijd- de 



kinderen allerlei riviertjes moesten passeren, hetgeen onmogelijk was door dat ze overstroomden. 
ADC heeft hier een kleuterschool opgezet. In oktober 2013 waren hier 76 leerlingen.  De bevolking is 
zeer arm: het overgrote deel leeft onder het bestaansminimum. De ouders waren zeer gemotiveerd 
om hier een school te bouwen. Ze waren in 2013 al begonnen met het bakken van stenen en de bouw 
van een klaslokaal. Het doel van het project was het bouwen van een nieuwe basisschool (vier 

klaslokalen en zes toiletten) en het bieden van kwaliteitsonderwijs.   
 
Begroting 
Kidshare heeft aan ADC een begroting gevraagd voor de te bouwen school. 
Kidshare werkt in de fondsenwerving graag samen met Nederlandse scholen. We houden een 
presentatie op school en de leerlingen starten een actie. Voor dit project heeft de Koningin 
Emmaschool in Haarlem een actie gedaan. Ze hebben 2.285 euro opgehaald voor dit project. Kidshare 

heeft daarnaast aan fondsenwerving gedaan bij Nederlandse vermogensfondsen. Wij hebben door 
benadering van individuele gevers de rest van het bedrag binnen gehaald. Stichting Wilde ganzen 
heeft 6.887 euro bij gedragen. Voor de fondsenwerving op de Koningin Emmaschool hadden we een 
mooi spandoek laten maken dat hieronder staat afgebeeld.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Opening school 
Op 6 juni 2016 hebben we de school geopend en feestelijk in gebruik genomen. De aannemer was 
nog niet helemaal klaar met de bouw en legt daar op dit moment de laatste hand aan. 
We rijden richting het dorp en kunnen nu helemaal tot in Gambaragai komen. De overheid heeft hier 
een weg aangelegd tot in het dorp. Ook hebben de bewoners nu electriciteit. De school heeft een 
extra stuk grond gekregen. Wat een grote veranderingen hebben hier plaats gevonden in drie jaar 
tijd! Het aantal leerlingen is stevig gegroeid. De staf van de school is enthousiast en zeer 
gemotiveerd. Binnenkort krijgt de school een officiële vergunning en komen de budgetten voor 
leerkrachten en leermaterialen beschikbaar.  
 
Resultaten 
+ In oktober 2013 waren we hier voor het eerst. Toen moesten we de auto achterlaten op de niet  
   verharde weg en de rest lopen naar het dorp: bijna een kilometer heuvelop. Het dorp was niet te  
   bereiken met de auto. Nu, in 2016 is er een nieuwe weg aangelegd en we kunnen tot in het dorp  
   komen. 
+ er is electriciteit aangelegd naar het dorp. 
+ de bevolking heeft meer dan 10% van de materialen voor de school bij elkaar gebracht. 
+ er is nu een lunch voor alle kinderen op de school. 
+ er staat nu een schoolgebouw met 4 klaslokalen en 6 toiletten. 

+ het aantal leerlingen is gegroeid van 76 op 28 oktober 2013 naar 193 nu. 



+ Dr. Gimose de area MP (member of parliament) is aanwezig en belooft de school geld ter 
beschikking te stellen om de grond uit te breiden. 
+ de school heeft een officiële vergunning aangevraagd. Deze zal binnenkort verleend worden. De  
   heer Gimose belooft hier achter aan te gaan zodat de school nog in juni 2016 deze binnen heeft. 
+ de school zal daarna budgetten van de overheid krijgen per leerling en ook leerkrachten kunnen  

   betalen vanuit de overheid. 
+ de school heeft inmiddels 7 klassen: van standard 1 t/m 7. 
 
 

 
 
 
Zes scholen geopend             
In juni 2016 bracht het bestuur van Kidshare een bezoek aan Kenia.  
Naast de school in Gambaragai hebben we nog vijf scholen geopend.  
Dat zijn scholen in de plaatsen: Viyalo, Lukayu, Serelwe, Tolilet en Kisumu. 
In alle plaatsen was de opening heel feestelijk. Wat mooi is om te zien is dat de bevolking actief heeft 
deelgenomen aan de bouw van de school. Ze hebben stenen gebakken, zand opgehaald en ook om 
niet geholpen bij de bouw. Bij alle scholen verzorgen de ouders ook elke dag een maaltijd voor de 
kinderen. Op deze manier kunnen ze beter leren. Veel kinderen in Kenia krijgen helemaal geen ontbijt. 
Eten op school geeft ze dan de broodnodige energie. 
We hebben bij de opening van de scholen wel gemerkt dat de scholen niet helemaal af waren. We 
hebben ADC gevraagd ervoor te zorgen dat dit wel gebeurt. In 2017 zullen we enkele van de scholen 
opnieuw bezoeken om te controleren of dit is gebeurd. 
 
Bezoek Wilde ganzen 
In juni bracht een delegatie van drie mensen van stichting Wilde ganzen een bezoek aan onze partner 
African Divine Church (ADC) n Kenia. Doel van het bezoek was om een goed beeld te krijgen van de 
werkwijze van onze partner. We brachten bezoeken aan drie scholen. Zo waren we bij de opening van 
de school in Serelwe. Daar deed de algemeen secretaris van ADC, John Mahero een dringende oproep 
aan de aanwezige overheidsfunctionarissen de school af te bouwen. We brachten ook een bezoek aan 
een nieuw project van Kidshare, de bouw van een school (mede) voor kinderen met een beperking in 
Koiban.  De delegatie van Wilde ganzen zag daar met eigen ogen de zeer armoedige omstandigheden 
waaronder de kinderen nu les krijgen in lemen hutjes. Zeer bemoedigend bij dit bezoek was de 

toezegging van de gouverneur van Nandi county die maximale steun toezegde voor de uitvoering van 



dit project. Ze zullen bij voorbeeld elektriciteit aanleggen naar het dorp, een waterleiding aanleggen, 
de grond met een bulldozer bouwrijp maken en diverse andere voorzieningen realiseren. 
Wilde ganzen woonde ook een workshop bij over de mogelijkheden van schoolbesturen om te lobbyen 
bij de overheid. Het was indrukwekkend hoe de aanwezige scholen presteren onder zeer moeilijke 
omstandigheden.  Het was een zeer geslaagd bezoek van de delegatie van Wilde ganzen. Ze waren 

zeer tevreden over het bezoek en lieten weten onder de indruk te zijn van het zeer goede werk van 
ADC.         
 

 
 
 
 
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 18 meisjes begonnen met 
hun middelbare schoolopleiding. In januari 2016 zijn weer 20 nieuwe meisjes met onze steun 
begonnen aan hun opleiding.  
Onze partner ADC heeft de ouders van de geselecteerde nieuwe meisjes bijeen geroepen in januari 
2016. Ze hebben met hen een workshop gedaan om ze bewust te maken van manieren waarop ze zelf 
ook geld konden inzamelen. Dat heeft ertoe geleid dat in 15 gevallen de ouders hun dochter in plaats 
van naar de day-school naar een duurdere boardingschool konden sturen.  
Het TOP-girlsprogramma voorziet ook in regelmatige workshops en speciale trainingen voor deze TOP-
girls. Deze hebben in 2016 driemaal plaatsgevonden in de maanden april, augustus en december. 
 
Het initiatief van Kidshare om dit programma te starten heeft veel positieve effecten. 
Een daarvan is dat onze partner ADC zelf een stichting heeft opgericht met hetzelfde doel als ons 
programma. Ze hebben tot nu toe nog eens 26 meisjes en jongens geholpen naar de middelbare 
school te gaan. Kidshare heeft regelmatig overleg met het bestuur van deze stichting van ADC. 
In 2017 willen we beleid gaan ontwikkelen hoe we de meisjes die straks van de middelbare school 
afkomen, verder kunnen steunen bij een vervolgstudie. Veel van de meisjes kunnen in potentie naar 
de universiteit. Onze visie is dat de meisjes als ze hun studie hebben afgerond een goede baan 
kunnen vinden. Later kunnen enkele van hen bestuurslid worden van de stichting van ADC en nieuwe 
meisjes helpen als mentor/begeleider en ook financieel. Zo kan het TOP-girlsprogramma zelfdragend 
worden in Kenia.  
 
Resultaten en impact 
In 2016 hebben we zes nieuwe scholen gebouwd en opgeleverd. 
We hebben nu totaal tien scholen gebouwd in Kenia. We hebben de financiering rond gekregen van 
nog eens negen andere scholen. Deze bevinden zich in verschillende stadia van bouw. We zullen in 
2017 vier a vijf nieuwe scholen openen.  

 
In 2016 hebben twee stafleden van ADC een uitgebreide training ‘mobilising support’ gevolgd in 
Nairobi bij KCDF (Kenya Community Development Foundation). Dit was een initiatief van stichting 
Wilde ganzen. Deze training heeft ten doel deelnemers bewust te maken van hun rechten in Kenia. 
Onderwijs een recht voor kinderen in het land. Het is de verantwoordelijkheid en de plicht van de 
overheid om hiervoor te zorgen. ADC is actief met het bouwen van scholen. Ze kunnen dan ook hun 
eigen overheid erop aanspreken hen te steunen bij het bouwen van scholen. De training heeft er 
duidelijk voor gezorgd dat er meer zelfbewustzijn is bij ADC. 
 



In het najaar van 2016 zijn twee andere stafleden van ADC begonnen met een training bij KCDF op 
het gebied van local fundraising. Zo leren ze om in eigen land fondsen te werven. Dit vermindert de 
afhankelijkheid van buitenlandse donoren en vergroot hun zelfbewustzijn en kracht. 
 
Kwaliteit onderwijs 

In augustus 2016 heeft Kidshare een conferentie gesponsord van ADC. Het thema was ‘mobilising 
support’. Dit was een uitwerking van de training die twee stafleden van ADC hadden gevolgd. Het 
programma bestond uit lezingen en workshops over kwaliteit van onderwijs, lobbyen bij de overheid 
en fondsenwerving. Er waren 120 hoofden van scholen en voorzitters van schoolbesturen aanwezig 
van de door ADC gesponsorde scholen. Kidshare heeft in oktober 2016 weer een workshop verzorgd 
voor de hoofden van scholen die door ons worden gesponsord. Het thema was het versterken van 
elkaars scholen en verbeteren van de lokale fondsenwerving. 

 

 
 
 
 
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. 
 
Partner in Malawi 
Het bestuur van Kidshare had vorig jaar besloten de activiteiten te willen uitbreiden naar een nieuw 
land. Dit vloeit voort uit onze ambitie om zo veel mogelijk arme kinderen een betere toekomst te 
geven. Het vloeit ook voort uit het idee dat het niet goed is de groei van Kidshare afhankelijk te laten 
zijn van de absorptiecapaciteit van onze partner in Kenia. Bovendien hebben wij ervaring opgedaan 
met fondsenwerving en willen die ook ten goede laten komen aan andere partners. Voor 2016 hadden 
wij als doelstelling om een goede, betrouwbare partner te selecteren in Malawi. Waarom dat land? 
Malawi is een zeer arm land. Het is een land dat politiek en sociaal behoorlijk stabiel is. Het biedt 
aldus een klimaat om mee te kunnen helpen bij de opbouw van een goede onderwijsstructuur. 
 
Kidshare foundation werkt in Malawi samen met een ervaren lokale partner: PRDO. PRDO staat voor 
Participatory Rural Development Organisation. Ze werken van onderaf met de lokale bevolking en 
kijken goed wat de behoeften van hen zijn. PRDO heeft samen gewerkt met UNICEF en nu met 
UNHCR (VN Hoge Commissariaat voor de vluchtelingen). 
 
 



Malawi is een van armste landen ter wereld. Het afgelopen jaar heeft de bevolking sterk te lijden 
gehad van de droogte. Er was flinke hongersnood. De kindersterfte is hoog. Kidshare foundation wil 
daar wat aan doen. Samen met PRDO gaan wij in 10 dorpen op het platteland van Malawi CBCC’s 
bouwen. Een CBCC is een centrum in een dorp met de volgende functies: 
+ kleuteronderwijs 

+ ieder kind krijgt een maaltijd per dag 
+ er is schoon drinkwater beschikbaar 
+ er is medische zorg aanwezig 
+ sociaal centrum/dorpshuis 
De lokale bevolking draagt zelf 25% bij in de kosten van het centrum. In Malawi hebben we gezien 
dat de ouders stapels stenen hebben gebakken. Ze helpen ook mee bij de bouw.  
PRDO zorgt ervoor dat een groep moeders een groentetuin gaat beheren. Wij stellen zaden ter 

beschikking. De tuin is voor de maaltijden van de kinderen. Mocht er niet voldoende zijn dan schakelt 
PRDO de NGO ‘Feed the children’ in, die dan zakken mais leveren. Zo garanderen we elke dag een 
maaltijd voor elk kind. We gaan een opleiding verzorgen voor de kleuterleidsters. Deze 10 CBCC’s zijn 
voor ons een pilotproject dat we goed gaan monitoren. Als het project succesvol is dan gaan we 
opschalen.  
 

 
 
 

Activiteiten in Nederland 
Kidshare wil een actie voeren op scholen en bij clubs in Nederland. 
We laten hun project in Kenia zien. Dat doen we door op school een voorlichting te geven met foto’s 
en filmpjes. De leerlingen halen geld op met allerlei activiteiten zoals 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 2016 hebben we de volgende acties gevoerd. 
+Het Koraal in Assendelft 
+De Poseidon in Amsterdam  
+Media college Amsterdam 
+Haarlemse kerken 
 



Op 23 september 2016 ontvingen wij in de Grote kerk van Haarlem een cheque ter waarde van 6.000 
euro.  In december van het jaar daarvoor hebben enkele Haarlemse kerken een actie gevoerd onder 
het motto: ‘de dorstigen te drinken geven’. De opbrengst 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.  

Op 30 oktober 2016 heeft Kidshare een concert georganiseerd in de Philharmonie, het concertgebouw 
van de stad Haarlem. Hier trad het jeugdorkest Clavis ensemble op samen met de topvioliste Rosanne 
Philippens. De betrokkenen traden belangeloos op en ook de Philharmonie gaf ons om niet de zaal ter 
beschikking. Naast de opbrengst van deze middag hebben wij aanvullende financiering gezocht bij 
een vermogensfonds en ook gekregen. De financiering van het project is nu rond.  
 
Op 30 mei 2016 hadden wij een afspraak bij de county Vihiga in Mbale, Kenia. Daar kregen we te 

horen dat onze partner ADC een cheque zou krijgen van 1,8 miljoen Keniaanse shillings (ongeveer 
16.000 euro) voor dit waterproject. De toezegging werd gedaan door de deputy-governor en de 
minister van water van de county. Helaas bleek in het najaar deze toezegging loos te zijn. De county 
gaf te kennen geen geld meer te hebben. In de pers zijn berichten verschenen van 
onregelmatigheden bij de besteding van overheidsfondsen door de county.  
Kidshare foundation legt in haar contacten met ADC een sterke nadruk op ‘claim making’.  Dat wil 
zeggen dat ADC ook de overheid vraagt een bijdrage te leveren voor een belangrijk project zoals 
deze. Dat leken ze met succes te hebben gedaan. Helaas is de praktijk in Kenia weerbarstig op dit 
punt. 
 

 
 
 
We hebben op 16 oktober 2016 met een businessteam meegedaan aan de halve marathon van 
Amsterdam. Via ons crowdfundingsplatform PIF-world hebben de deelnemers geld ingezameld. De 
opbrengst kwam ten goede aan ons TOP-girls programma. 
 
Activiteiten in Duitsland 

In Duitsland hebben wij contact met een Nederlandse ondernemer. Hij heeft de bouw van een school 
in Banda, Kenia gefinancierd. Hij was bij de opening aanwezig en is daarna zeer gemotiveerd verder 
gegaan met fondsenwerving in Duitsland. In 2016 hebben we zo de financiering rond gekregen van 
twee scholen in Kenia: Ebushibungo en Nyadunyi. Deze scholen gaan we in juni 2017 feestelijk 
openen.  Het bestuur van Kidshare foundation is zeer dankbaar voor zijn inzet! 
 
 
 
 



Het bestuur van de stichting 
In 2016 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 projectleider bij 
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Johan heeft een MBA en een brede managementervaring. Een 
volgend bestuurslid is Winnie Hoogveld. Ze is leerkracht op een basisschool en heeft humanistiek 
gestudeerd.  Een nieuw bestuurslid is Yentl Molenaar. Yentl heeft een master in beleid, communicatie 
en organisatie. Zij heeft in het bestuur de portefeuille marketing en communicatie. Bestuursleden 

kunnen hun onkosten declareren bij de stichting. Ze hebben in 2016 van deze mogelijkheid geen 
gebruik gemaakt.  
 
Het bestuur heeft in 2016 twee keer een bezoek gebracht aan onze partnerorganisatie in Kenia. We 
zijn ook tweemaal op bezoek geweest bij onze nieuwe partnerorganisatie in Malawi.  Op 17 november 
2016 waren wij op de Nationale Vakdag Fondsenwerving in Rotterdam. 
Het bestuur heeft daarnaast diverse workshops gevolgd van PIF-world op het gebied van 
relatiemanagement en fondsenwerving. Ook heeft het bestuur twee workshops van stichting Wilde 
ganzen gevolgd. Een was op het terrein van ‘Change the game’, een zeer nuttige workshop over hoe 
onze partners in Afrika zelf lokaal steun kunnen verwerven voor hun programma’s en projecten. De 
tweede workshop was gericht op ‘mobilising support’ in Kenia. 
 
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. Ook zijn we actief op het crowdfundingsplatform PIF-world. Daar plaatsen we foto’s en 
artikelen. Het is een goede ingang voor ‘eventraising’ zoals we bij voorbeeld gedaan hebben bij de 
halve marathon van Amsterdam. We hebben vanuit Kenia in november 1 rondzendmail gestuurd naar 
Nederland. Ook hebben we twee digitale nieuwsbrieven verstuurd via Mailchimp. 
 
Resultaten 
Het jaar 2016 was het zevende jaar van Kidshare foundation.  
In de jaarrekening hieronder is te lezen dat we een prachtig jaar achter de rug hebben. 
Onze totale inkomsten waren € 172.082 in 2016.  We hebben in 2016 acties gevoerd op drie scholen 
in Nederland. 
 
Toekomst 

Kidshare wil de komende jaren meer scholen gaan bouwen voor de armste kinderen. We willen met 
onze partner ADC in Kenia verder gaan werken aan het versterken van hun organisatie. We willen in 
2017 de financiering rond krijgen voor 10 scholen in Malawi. We hebben de ambitie om de levens van 
veel arme kinderen te verbeteren. 
 
Bedankt ! 
In 2016 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. Kidshare werkt met geringe kosten en is effectief in haar werk in Afrika. Jullie bijdrage komt 
terecht bij de armste kinderen. Dat is in lijn met onze doelstelling: het verbeteren van de positie van 
de armste kinderen. We danken jullie heel hartelijk voor jullie steun! 
 
Hans van Driel, Voorzitter 
 
 
 



 
Jaarrekening 2016 
 

     
 

   
        

         

        

        Balans per 31 december (na resultaatbestemming in euro) 
       

 
2016 2015 

     ACTIVA 
       

        Liquide middelen 163.121 127.235 
     Vorderingen 

       

        Totaal activa 163.121 127.235 
     

        PASSIVA 
       

        Bestemmingsreserve 7.522 1.937 
     

        Bestemmingsfonds 81.295 36.844 
     

        Kortlopende schuld 72.304 88.454 
     

        Totaal passiva 163.121 127.235 
     

        

        Staat van baten en lasten (in euro) 
       

        BATEN 
       

        Baten uit eigen fondsenwerving 
       onbestemde giften 7.475 7.211 

     bestemde giften: 
       

        # project 1302 school Mutsuliu 
       # project 1303 school Serelwe 
       # project 1304 school Lukayu 
       # project 1305 school Gambaragai 
 

5.000 
     # project 1306 rolstoel 

       # project 1401 school Kakamega 
       # project 1402 school Viyalo 
 

15.000 
     # project 1403 school Tolilet 

 
11.000 

     # project 1405 school Banda 
 

15.000 
     # project 1406 Levin 

 
8.000 

     # project 1408 TOP-girls 7.215 9.278 
     # project 1501 school Musukura 9.000 10.768 
     # project 1502 school Matulo 8.500 8.500 
     

        # project 1504 school Mandila 
 

5.000 
     



# project 1505 school Aruba 
 

5.000 
     # project 1506 school Ebushibungo 35.000 

      # project 1507 school Nyadunyi 9.945 25.055 
     # project 1509 waterproject 15.040 

      # project 1601 school Chepkaka 9.000 
      # project 1603 school Shirulo 10.000 
      # project 1604 school Malindi 5.000 
      # project 1607 school Ikonza 5.000 
      # project 1608 computers staff ADC 5.000 
      # project 1701 school Gamudusi 9.050 
      

        Baten uit acties van derden 
       

        # project 1303 school Serelwe 
       # project 1304 school Lukayu 
       # project 1305 school Gambaragai 
       # project 1401 school Kakamega 
       # project 1402 school Viyalo 
       # project 1403 school Tolilet 
 

2.132 
     # project 1406 school Levin 

 
179 

     # project 1409 4 wheel drive car 
       # project 1502 school Matulo 
 

3.500 
     # project 1503 school Koiban 27.500 2.835 
     # project 1508 Boyani maternity wing 

 
30.351 

     # project 1509 waterproject 6.000 
      # project 1601 school Chepkaka 730 
      # project 1603 school Shirulo                  

      

 
476 

      Overig 1.519 241 
     

        Ontvangen rente 631 909 
     

        Som der baten 172.082 164.959 
     

        

        

        

        LASTEN 
       

        Besteed aan doelstellingen 116.661 144.289 
     

        Werving baten 
       Kosten eigen fondsenwerving 4.880 4.179 

     Kosten klim Kilimanjaro 
       Beheer en administratie 
       Kosten beheer en administratie 505 736 

     

        Som der lasten 122.046 149.204 
     

        RESULTAAT 50.036 15.755 
      

 

 

 

       



Resultaatbestemming 
       Toevoeging/onttrekking aan 
       bestemmingsreserve 5.585 -906 

     Toevoeging/onttrekking aan 
       bestemmingsfonds 44.451 16.661 

     

        Totaal 50.036 15.755 
     

        

        

        

        

        

        

        

         
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 2016 is opgemaakt is gelijk aan het kalenderjaar 2016. 

 
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 € 7.522 per 31 
december 2016. 
 



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 en andere organisaties: 
 

# project 1503 Koiban (deel 2), actie door Haarlemse kerken 
# project 1504 Mandila, actie nog te houden door Het Koraal te Assendelft 
# project 1509 Water voor Kenia, actie door Haarlemse kerken 
# project 1601 Chepkaka, actie door Media college Amsterdam 
# project 1603 Shirulo, actie door De Poseidon te Amsterdam 
# project 1604 Malindi, actie nog te voeren 
# project 1607 Ikonza, actie nog te voeren 

# project 1608 Computers staff ADC, actie door Kidshare 
# project 1701 Gamudusi, actie vanuit Duitsland 
 
Met deze acties hebben we een totaal bedrag van € 81.295 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 als onderdeel van het totaalbedrag van € 81.295. 
 
Kortlopende schulden 
Op de balans per 31 december 2016 staat een bedrag van € 72.304 aan schuld aan onze partner ADC 
in Kenia.  
Dit bedrag is toegezegd voor de volgende projecten: 
 

Project 
 

  1405 Banda 2.078 

1408 TOP-girls 17.737 

1506 Ebushibungo 20.000 

1507 Nyadunyi 18.765 

1508 Maternity wing 13.724 
 

 
   

   

   

   
Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Baten 
 
Inkomsten uit eigen fondsenwerving 
Deze inkomsten bestaan uit de volgende posten: 
 
Onbestemde giften   7.475 
  
Daarnaast hebben we voor meerdere projecten bestemde giften ontvangen. 
Deze posten staan gespecificeerd in het overzicht van baten hierboven. 
In 2016 hebben we voor het TOP-girls programma totaal € 7.215 ontvangen. 
 
 
 



Baten uit acties van derden  
Deze baten staan gespecificeerd in het overzicht van de inkomsten hierboven. 
 
 
Totaal baten    € 172.082 

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

Project 
 

  # 1405 Banda 170 

# 1408 TOP-girls 7.215 

# 1501 Musukura 22.558 

# 1502 Matulo 20.577 

# 1503 Koiban 20.577 

# 1506 Ebushibungo 35.000 

# 1507 Nyadunyi 9.945 

Overig 619 

Totaal 116.661 
 
 
 
Kosten eigen fondsenwerving €      4.880 
 
 
Kosten beheer en administratie €         505 
Betreft kosten KvK en bank 
 
Totaal lasten    € 122.046 
 
Resultaat    €   50.036 
 
 
Het percentage ‘besteed aan de doelstelling’ als deel van de totale baten is: 
116.661/172.082 x 100%= 67,8 % 
 
Het percentage ‘besteed aan doelstelling’ als deel van de totale lasten is: 
116.661/122.046 x 100%= 95,6 % 
 
Het percentage ‘kosten eigen fondsenwerving’ als deel van de totale baten is:  
4.880/ 172.082 x 100%= 2,8 %. 
 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van Kidshare foundation zijn goedgekeurd in de  
bestuursvergadering van 31 maart 2017. 
 
 
 
 
 


