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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. Onze focus daarbij is onderwijs.  
We hebben het afgelopen jaar een belangrijke mijlpaal gerealiseerd. We zijn in Malawi begonnen om 

kindcentra te bouwen. Een kindcentrum is een gebouw in een dorp met een kleuterschool, medische 
zorg, elk kind krijgt een maaltijd en er is schoon drinkwater.  
In Malawi heet dat een CBCC: Child Based Care Center. Het is een centrum dat zo integrale zorg biedt 
aan arme, kwetsbare kinderen. Het is een voorziening die jonge kinderen helpt een betere start te 

maken in hun leven. We hebben in juni tien van deze centra geopend.  
 
 

 
 
 
Partnerorganisatie in Malawi 
Kidshare foundation steunt projecten van onze partnerorganisatie PRDO (Participatory Rural 

Development Organisation) in Malawi. PRDO is een NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) met veel 
ervaring in het werken met de allerarmsten op het platteland. Ze hebben ervaring in projecten van 
onderwijs, water en sanitatie en noodhulp aan vluchtelingen. Ze hebben samengewerkt met diverse 

regeringen in Europa en Noord-Amerika en met UNICEF en UNHCR. Het bijzondere van de aanpak van 
PRDO is dat ze echt van onderaf werken, samen met de bevolking. Ze beginnen met een 
dorpsvergadering (focus group discussion) waarin ze de behoeftes van de gemeenschap peilen.  
Een CBCC is vaak een eerste wens van de mensen. PRDO vraagt dan aan de bevolking of ze zelf 

willen bijdragen aan zo’n project. De bijdrage loopt tot 25% van de totale kosten doordat de mensen 
stenen bakken, zand afgraven en ook mee werken bij de bouw van het centrum. Deze aanpak zorgt 
ervoor dat de bevolking het project echt draagt en het hun project is. 

 
Bezoek aan Malawi 
In juni 2018 zijn we naar Malawi gereisd voor de feestelijke opening van de tien centra.  
We hebben negen van de tien centra daadwerkelijk geopend. Wat opvalt is de zeer goede 

bouwtechnische kwaliteit van de centra. De gebouwen zijn ook mooi geschilderd op een 
kindvriendelijke manier. Op de muren zijn de letters van het alfabet geschilderd met woorden en een 



afbeelding. Het ziet er prachtig uit. Er is een grote toestroom van kinderen in de centra. Vier van de 

tien centra zijn nog niet helemaal af. PRDO had de pech dat er met hun grote truck een ongeluk is 
geweest en deze total loss is. Het vervoeren van bouwmaterialen is nu zeer moeilijk. Kidshare 
foundation heeft daarop gereageerd door PRDO een lening te verschaffen zodat ze een tweedehands 

truck kunnen aanschaffen. De verwachting is dat deze vier centra nu ook snel afgebouwd zijn. 
 
 

 
 

 
Lessons learned 
We hebben met onze partner PRDO ook stil gestaan bij de vraag: wat gaat er goed en wat kan beter?  
Het blijkt dat het in de praktijk toch moeilijk is om de kinderen in het centrum elke dag een maaltijd te 

geven. Voor Kidshare foundation is dit wel cruciaal. We hebben afgesproken dat we bij nieuwe centra 
een maismolen gaan leveren. Dat maakt het voor het bestuur van het centrum mogelijk om mais voor 
de inwoners van het dorp te gaan malen tegen betaling. Dat levert geld op om eten te kopen voor de 

dagelijkse maaltijd voor de kinderen. PRDO heeft ook nog overleg met de overheid om hen ook om 
een bijdrage te vragen. 
 
Een tweede les is dat er een grote behoefte bij de bevolking blijkt te zijn om verlichting te hebben in 

de centra. Dat heeft te maken met het feit dat er in deze tien dorpen geen elektriciteit is. We hebben 
besloten in de toekomst bij de bouw van nieuwe centra een zonnecel op het dak te laten plaatsen. 
Deze kan voor verlichting zorgen in de ruimtes waardoor kinderen ook in de avond kunnen leren in 

het centrum. Ook vergroot dit de mogelijkheden om het gebouw te gebruiken voor vergaderingen en 
andere bijeenkomsten. Het gebouw kan hierdoor ook makkelijker verhuurd worden. Op deze wijze 
heeft het centrum een centrale plek in de gemeenschap die nieuwe (economische) activiteiten 
stimuleert. 

 
Toekomst in Malawi 
Inmiddels heeft Kidshare foundation met PRDO plannen gemaakt voor de bouw van nog eens tien 

kindcentra op het platteland van Malawi. We hebben van onze partner PRDO tien nieuwe dorpen 
aangedragen gekregen. Kidshare heeft voor dit project de samenwerking gezocht met stichting Wilde 
Ganzen. Ze vinden dit een belangrijk project en financieren dit ook mee. 
Het goede nieuws is dat we de financiering rond hebben en de bouw van deze tien nieuwe centra van 

start is gegaan. 



 

 

 
 
 

 
Activiteiten in Kenia 
In Kenia werken we samen met African Divine Church (ADC). Het is een kerk van de armen die er 
voor gekozen heeft om scholen te bouwen in dorpen op het platteland waar geen scholen zijn.  

We hebben al vele scholen met hen gebouwd. De laatste tijd bleek dat het afbouwen van de scholen 
steeds langer duurde. Als de scholen werden opgeleverd vonden we de kwaliteit niet goed genoeg. Dit 
heeft tot veel gesprekken met de leiding van ADC geleid. We hebben ze hierop aangesproken. Later 
bleek bij een controle van de boekhouding dat niet al ons geld voor het bestemde doel was gebruikt. 

We hebben de leiding van ADC dringend verzocht de scholen die onderhanden waren, af te bouwen. 
Ze kwamen hun beloften niet na. Daarop hebben we de samenwerking met hen opgezegd. 
 

Nieuwe aanpak 
Nadat we afscheid hebben genomen van ADC zijn we overgestapt op een nieuwe aanpak. 
We zijn in ieder dorp waar we een school onderhanden hebben, langs geweest. We hebben ze verteld 
over de ontstane situatie. Vervolgens hebben we ze verteld dat we rechtsreeks met hun samen willen 

werken om te zorgen dat hun school wordt afgebouwd. We hebben het schoolbestuur gevraagd een 
bouwcommissie in te stellen die tot taak heeft de school af te bouwen. De bouwcommissie heeft een 
aparte bankrekening geopend en er zijn vier mensen die een handtekening moeten zetten voordat ze 

geld van hun bankrekening mogen halen.  
 
 

 
 

Kidshare heeft ook een nieuwe coördinator aangesteld die voor ons werkt in Kenia. Hij onderhoudt de 
contacten met de bouwcommissies en ziet toe op de bouw. Wij hebben de bouwcommissies gevraagd 



minstens drie aannemers een offerte te vragen. Zij sturen die naar ons toe en zeggen welke ze de 

beste vinden. Na onze accordering kan de bouw beginnen. We hebben heel positieve ervaringen met 
deze nieuwe aanpak. De gemeenschap in het dorp staat nu zelf aan het roer van hun project. De 
bouw vordert en de kwaliteit van de (bijna) opgeleverde projecten is goed. 

 
TOP-girls programma 
Kidshare heeft in 2014 het initiatief genomen het TOP-girls programma te starten. 
We willen slimme, arme meisjes de kans geven hun talenten te ontplooien en naar de middelbare 

school te gaan. In 2015 is de eerste groep van 18 meisjes geworven die aan onze criteria voldoen: 
heel arm en heel slim zijn. Zij zijn dat jaar begonnen met hun middelbare schoolopleiding. 
In 2018 heeft deze eerste groep hun eindexamen gedaan. Ze zijn allemaal geslaagd. Kidshare werkt 
nu een plan uit om deze slimme meisjes ook naar de universiteit te kunnen laten gaan. 

Inmiddels hebben we nog in totaal dertig meisjes gesponsord die allen op de middelbare school zitten. 
Nu de samenwerking met ADC is beëindigd, zullen we het schoolgeld voor deze meisjes rechtstreeks 
naar hun scholen overmaken. 

 

 
 
 
Fondsenwerving 

In 2018 hebben we fondsen geworven voor kindcentra in Malawi. 
Kidshare is succesvol geweest in het binnenhalen van voldoende geld voor de bouw van nog eens tien 
kindcentra in Malawi. We hebben geld ontvangen van particulieren, vermogensfondsen en ook 
stichting Wilde ganzen doet mee. In juli 2018 hadden we de financiering voor dit project rond. 

 
Vanuit Nederland en Duitsland hebben enkele ondernemers een kindcentrum in Malawi geadopteerd. 
Ze doneren totaal 20.000 euro en wij bieden hen de mogelijkheid om mee te gaan naar het land om 

de feestelijke opening van hun project bij te wonen. 
Kidshare vindt de directe betrokkenheid van onze gevers van groot belang en wij faciliteren de 
mogelijkheid om een eigen school te bouwen in Afrika. 
 

 
Resultaten en impact 
In 2018 hebben we tien nieuwe kindcentra in Malawi gebouwd en opgeleverd. 



De bouw van meerdere scholen in Kenia hebben we vlot getrokken en actief de bevolking in de 

dorpen mee laten werken aan hun project. Dit werkt sterk empowerend voor de gemeenschap. 
We verwachten in 2019 zes nieuwe scholen op te leveren in Kenia en tien nieuwe kindcentra in 
Malawi. 

 
Via het TOP-girls programma zijn we succesvol met het bieden van vervolgonderwijs voor in totaal 48 
arme, slimme meisjes. In Malawi hebben we weer de financiering rond gekregen van 10 kindcentra op 
het platteland.  

 

 
 
 
Activiteiten in Nederland 

In 2018 hebben we een grote gift ontvangen vanuit de Haarlemse kerken. 
We hebben veel steun gekregen van stichting Wilde Ganzen. Deze samenwerking werkt. 
We hebben op 16 september 2018 met een businessteam meegedaan aan de Dam tot Damloop van 
Amsterdam naar Zaandam. Via ons crowdfundingsplatform PIF-world hebben de deelnemers geld 

ingezameld. De opbrengst kwam ten goede aan onze kinderen in Malawi. 
 
Activiteiten in Duitsland 

In Duitsland hebben wij contact met een Nederlandse ondernemer. Hij heeft zelf de bouw van een 
school in Banda, Kenia gefinancierd. Hij zet zich actief in en werft fondsen in Duitsland. Hij is daar 
zeer succesvol in en we zijn hem dan ook veel dank verschuldigd. In 2018 is hij ook tweemaal mee 
geweest op reis naar Kenia en Malawi. Een groot deel van onze inkomsten komt uit Duitsland. 

 
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 zelfstandig adviseur. Johan 
heeft een MBA en een brede managementervaring. Henry Wijnroks is projectcoördinator geweest van 
Artsen zonder grenzen in Afrika beneden de Sahara. Henry heeft de portefeuille Kenia. Marco Visser is 



zelfstandig adviseur en heeft veel ervaring met WASH (water en sanitatie-) projecten en de evaluatie. 

Marco heeft de portefeuille Malawi. Bestuursleden kunnen hun onkosten declareren bij de stichting. 
Slechts éen bestuurslid heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.  
 

Het bestuur heeft in 2018 drie keer een bezoek gebracht aan Kenia. We zijn tweemaal op bezoek 
geweest bij onze partnerorganisatie in Malawi.   
Het bestuur was aanwezig op de landelijke vakdag fondsenwerving op 29 maart 2018. 
 

Communicatiebeleid 
Het is belangrijk de resultaten van ons werk te laten zien. We doen dat op onze website en facebook. 
Ook dit jaarverslag wordt daar gepubliceerd. Zo voldoen we aan alle verplichtingen die de ANBI-status 
met zich mee brengt. 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 Dam tot Damloop. Ook hebben we twee digitale nieuwsbrieven verstuurd via Mailchimp. 

In 2018 hebben we een film laten maken over ons werk in Malawi. De film plaatsen we op onze 
website. 
 
Resultaten 

Het jaar 2018 was een jaar met nieuwe energie voor ons werk in Kenia en de succesvolle aanpak van 
de kindcentra in een van de armste landen van de wereld: Malawi. 
In de jaarrekening hieronder is te lezen dat we een goed jaar achter de rug hebben. 

Onze totale inkomsten waren € 167.878 in 2018.  
 
Toekomst 
Kidshare wil de komende jaren meer scholen gaan bouwen voor de armste kinderen. We willen in 

2019 de financiering rond krijgen voor nog een derde serie van 10 nieuwe kindcentra in Malawi. 
We gaan in het nieuwe jaar op bezoek bij drie mogelijke partnerorganisaties in Oeganda. De 
contacten zijn gelegd en we hebben al plannen uitgewisseld. Na ons eerste bezoek in februari 2019 

daar zullen we een keuze maken met welke partner we gaan samenwerken. 
 
Hartelijk bedankt 
In 2018 hebben we steun gekregen van veel mensen, vermogensfondsen en andere organisaties. 

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 
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Balans per 31 december (na resultaatbestemming in euro)     

 2018 2017   
ACTIVA     

     
Liquide middelen 238.814 240.622   
Vorderingen     

     
Totaal activa 238.814 240.622   

     
PASSIVA     

     
Bestemmingsreserve 15.268 8.070   

     
Bestemmingsfonds 158.378 143.073   

     
Kortlopende schuld 65.168 89.479   

     
Totaal passiva 238.814 240.622   

     

     
Staat van baten en lasten (in euro)     

     
BATEN     

     
Baten uit eigen fondsenwerving     
onbestemde giften 13.767 41.724   
bestemde giften:     

     
# project 1405 school Banda  5.000   
# project 1408 TOP-girls 7.465 10.918   
# project 1504 school Mandila  5.300   
# project 1601 school Chepkaka  10.000   
# project 1602 school Canan  35.000   
# project 1603 school Shirulo  3.000   
# project 1701 school Gamudusi 30.000 25.149   
# project 1702 10 Kindcentra Malawi 99.200 80.000   

     
Baten uit acties van derden 17.284    

     
# project 1503 school Koiban     
# project 1504 Mandila  5.596   
# project 1601 school Chepkaka  1.722   
# project 1603 school Shirulo  1.940   

     
Overig     

     
Rente 162 163   



     
Som der baten 167.878 225.512   

     

     

     

     
LASTEN     

     
Besteed aan doelstellingen 127.561 155.733   

     
Werving baten     
Kosten eigen fondsenwerving 15.592 6.904   

     
Beheer en administratie     
Kosten beheer en administratie 2.222 549   

     
Som der lasten 145.375 163.186   

     
RESULTAAT 22.503 62.326   

     
Resultaatbestemming     
Toevoeging/onttrekking aan     
bestemmingsreserve 7.198 548   
Toevoeging/onttrekking aan     
bestemmingsfonds 15.305 61.778   

     
Totaal 22.503 62.326   

     

     

     

     

     

     

      

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

 

 

 

 

 

 
 
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 2018 is opgemaakt is gelijk aan het kalenderjaar 2018. 
 
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 partnerorganisatie 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 en Malawi. Deze is 

bedoeld om de bijdrage van Kidshare aan nieuwe projecten te kunnen betalen. Dit is een bedrag van 
€ 15.268 per 31 december 2018. 
 

Fondsen 
We hebben een bestemmingsfonds gevormd voor een aantal nieuw te bouwen scholen in Kenia en 
kindcentra in Malawi. 
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 

# project 1603 Shirulo 
# project 1801 Malawi 
# project 1802 Kenia 

 
Met deze acties hebben we een totaalbedrag van € 158.378 in dit fonds kunnen reserveren. 
 
 

Kortlopende schulden 
Op de balans per 31 december 2018 staat een bedrag van € 65.168 aan schulden. 
Dit bedrag is toegezegd voor de volgende projecten: 
 

Project  

1408 TOP-girls  12.586 

1507 Nyadunyi  8.210 

1602 Canan  466 

1802 Malawi  30.000 

 Diversen  13.906 

 Totaal  65.168 

      
 

   

   
Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Baten 

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

Onbestemde giften   13.767 
  
Daarnaast hebben we voor meerdere projecten bestemde giften ontvangen. 

Deze posten staan gespecificeerd in het overzicht van baten hierboven. 
In 2017 hebben we voor het TOP-girls programma totaal € 7.465 ontvangen. 
 
 

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

 
 
Totaal baten    € 167.878 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

Lasten 
 
Besteed aan doelstellingen 

Deze post is besteed aan de volgende projecten: 

Project  

  

1408 TOP-girls  2.959 

1506 Ebushibungo 519 

1701 Gamudusi  38.480 

1802 Malawi  83.713 

 Diversen  1.890 

 Totaal  127.561 
 
 
 

Kosten eigen fondsenwerving €      15.592 
 
 
Kosten beheer en administratie €        2.222 

Betreft kosten KvK en bank 
 
Totaal lasten    €  145.375 

 
Resultaat    €    22.503 
 
 

Het percentage ‘besteed aan de doelstelling’ als deel van de totale baten is: 
127.561/167.878 x 100%= 76,00 % 
 

Het percentage ‘besteed aan doelstelling’ als deel van de totale lasten is: 
127.561/145.375 x 100%= 87,7 % 
 
Het percentage ‘kosten eigen fondsenwerving’ als deel van de totale baten is:  

15.592/167.878 x 100%= 9,3 %. 
 
 

 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van Kidshare foundation zijn goedgekeurd in de  
bestuursvergadering van 29 maart 2019. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


