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Onze visie 
Het was nog voor de coronatijd: 31 januari 2020. Het bestuur van Kidshare foundation kwam bij 
elkaar voor een strategiedag. We hadden een goed gesprek over wat wij willen veranderen in de 
wereld, onze keuzes, ambitie en de weg daar naartoe.  
Onze doelstelling is om de levens van de armste kinderen te verbeteren. 
Dat is nodig want de armste kinderen staan bij hun geboorte al op een flinke achterstand. Armoede 
is dat ouders hun kind niet altijd te eten kunnen geven, er geen goede gezondheidszorg is, er niet 
voldoende scholen zijn. Ieder kind in de wereld heeft gelijke rechten. 
Onze visie is dat we kinderen een goede basis willen geven. Jonge kinderen ontwikkelen zich 
razendsnel. De hersenen groeien en moeten gestimuleerd worden. Kleuteronderwijs is cruciaal 
daarbij. Kleine kinderen leren door te spelen en onderwijs te krijgen. Wetenschappelijke studies 
laten zien dat een investering in kleuteronderwijs de beste investering is die een land kan doen. 
In sub-Sahara Afrika kunnen gemiddeld maar 21,9 % van de kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar 
naar een kleuterschool. Ter vergelijking: 81,16% van de kinderen in de basisschoolleeftijd in die regio 
kunnen naar een basisschool. Er is dus een zeer groot tekort aan kleuterscholen. Op onze 
strategiedag hebben we bevestigd dat Kidshare zich richt op het verbeteren van de positie van de 
armste kinderen door te investeren in kleuteronderwijs en toegang tot basisonderwijs. 
 

 
 
Scholen in Kenia 
In februari 2020 waren twee bestuursleden op bezoek in Kenia. We hebben in Shirulo een 
schoolgebouw met vier klaslokalen geopend. Ook hebben we zes toiletten, een watertank en 
dakgoten gefinancierd. Een Duitse Rotary club heeft twee van de vier klaslokalen betaald. De lokalen 
zien er heel goed uit, de Duitsers zijn er tevreden mee. Er zitten nu al 502 kinderen op deze school. 
Ook het parlementslid van dit district heeft hier vier klaslokalen laten neerzetten, er staat nu een 
complete school. De opening is een heel feestelijk gebeuren met veel dans en zang van de kinderen. 
De directeur van de school vertelde dat ze 3,5 miljoen Keniaanse shillings hebben ontvangen van de 
county, waarmee ze een complete kleuterschool gaan bouwen hier. Dat is inmiddels gebeurd. De 
school is ook officiëel geregistreerd. Het Ministerie van Onderwijs heeft al acht leerkrachten 
aangesteld die betaald worden door de regering.  



Er staat hier nu een complete school. Wat een verschil met 2015 toen we hier voor het eerst 
kwamen. Er zaten toen 181 leerlingen op de grond in het zand in drie donkere, lemen hutjes. 
 
In Kenia hebben we ook een nieuwe dormitory, een verblijfsgebouw voor 100 meisjes geopend. 
Dit is bij de school in Koiban die we in 2019 hadden geopend. Dit is een gemengde basisschool die 
mede is voor kinderen met een beperking. 
 

 
 
In Koiban staat nu een complete school met acht klaslokalen, zes toiletten en een dormitory. 
De school is officiëel geregistreerd door de regering en krijgt leerkrachten en budget van het 
Ministerie van Onderwijs. Daarmee is dit project duurzaam en toekomstbestendig. 
In Kisumu, Kenia zijn we begonnen met de bouw van vier klaslokalen voor een basisschool. 
Deze school zal in 2021 geopend worden. 
 
Kindcentra in Malawi 
In Malawi werkt Kidshare samen met PRDO (Participatory Rural Development Organisation). 
PRDO bouwt kindcentra voor ons. Een kindcentrum is een gebouw in een dorp op het platteland. Het 
heeft een aantal belangrijke functies. De eerste is kleuteronderwijs: er zijn drie klassen. De tweede is 
dat ieder kind elke dag een warme maaltijd krijgt. De derde is dat er schoon drinkwater bij het 
centrum is. Tenslotte is er ook medische verzorging. 
Wij hebben inmiddels 11 kindcentra geopend in Malawi. PRDO bouwt nog aan negen andere centra. 
De bouw heeft flinke vertraging opgelopen door de gevolgen van de cycloon Idai in 2019 en het 
corona-virus in 2020. Het afgelopen jaar was het sinds maart niet meer mogelijk te bouwen in 
Malawi voor niet echt noodzakelijke bouwprojecten. In 2021 zal de bouw hervat worden. 
 
Scholen in Oeganda 
In 2019 hebben wij in Oeganda een nieuwe partner geselecteerd: Building Tomorrow. 
Zij bouwen een complete basisschool in dorpen waar geen school is. Ze werken goed samen met de 
overheid die ook haar bijdrage levert: leerkrachten en meubilair voor de nieuwe school.  
De bevolking in het dorp werkt actief mee. Ze stellen een stuk grond ter beschikking en leveren 
vrijwillige arbeid voor de bouw van de school. Na de bouw van de school krijgt deze een officiële 



vergunning van het Ministerie van Onderwijs. Daarmee zijn deze projecten ook duurzaam en 
verankerd in de onderwijsstructuur van het land. 
Kidshare heeft in overleg met Building Tomorrow het basispakket van de standaardschool uitgebreid 
met de volgende elementen: een extra klaslokaal voor de kleuterschool, een keuken, lesmaterialen 
en meubilair voor de kleuterschool en een training voor de kleuterleidsters. Wij hebben in 2020 de 
fondsenwerving afgerond voor twee scholen in de dorpen Runga en Kibuye in het Hoima district in 
Oeganda. Deze scholen zullen in 2021 gebouwd worden door Building Tomorrow. 
 

 
 
TOP-girls programma 
Op de foto zien jullie drie van onze TOP-girls.  Dat zijn meisjes die wij steunen met hun middelbare 
schoolopleiding. Top-girls zijn slimme meisjes die geen geld hebben hun vervolgopleiding te betalen. 
We steunen nu 49 meisjes. 34 van hen studeren aan de universiteit. Kidshare betaalt hun collegegeld 
en geeft ze een bijdrage voor levensonderhoud. De laatste 15 meisjes zullen dit jaar naar de 
universiteit gaan. In Kenia is een groep mensen bezig een foundation op te richten. 
Als onze TOP-girls de universiteit hebben afgerond, vragen we hen ook bij te dragen aan de 
foundation. Zo houden we het vliegwiel in beweging zodat achtergestelde, kansloze meisjes voorop 
kunnen lopen. Uit de literatuur blijkt dat dit een van de meest effectieve manieren is om 
ontwikkeling tot stand te brengen. De Keniaanse foundation zal ook zelf aan fondsenwerving gaan 
doen. Zo kunnen we nog meer meisjes helpen.  
 
Resultaten en impact 
Het afgelopen jaar heeft Kidshare een school opgeleverd in Shirulo, Kenia. Daar hebben we vier 
klaslokalen opgeleverd, zes toiletten en een grote watertank. Er zitten al 502 leerlingen op deze 
school die nu goed onderwijs krijgen in een mooie leeromgeving. 
In Koiban, Kenia hebben we de bouw van een basisschool voltooid, mede voor kinderen met een 
beperking, door de oplevering van een dormitory waar 100 meisjes kunnen verblijven. 
In Malawi is de bouw van een kindcentrum in Sidze, Dowa district nagenoeg voltooid. 
In Oeganda hebben we de financiering rond gekregen van twee complete scholen in dorpen op het 
platteland van Hoima district in het westen van het land. 
Met ons TOP-girls programma studeren nu al 34 slimme, arme meisjes aan de universiteit in Kenia.  



15 andere zullen dit jaar beginnen aan hun universitaire opleiding. We zijn actief bezig met het 
opzetten van een Keniaanse foundation die dit werk in de toekomst zal kunnen overnemen. 
 
Toekomst 
We begonnen dit verhaal met de strategiedag van ons bestuur op 31 januari 2020. 
We hebben daar ook besloten dat we in 2021 in Tanzania willen beginnen met de bouw van 
kleuterscholen. Dan zullen we in vier landen actief zijn op dit gebied: Kenia, Malawi, Oeganda en 
Tanzania. Onze missie is om zoveel mogelijk arme kinderen een goede start in het leven te geven 
door kleuteronderwijs en toegang tot goed basisonderwijs. 
Wij vinden het daarbij cruciaal dat we samenwerken met partnerorganisaties in die landen die de 
behoeftes van de lokale mensen kunnen vertalen naar kwalitatief goede projecten. Kidshare wil 
daarom ook investeren in capaciteitsopbouw van onze partners. 
 

 
 
 
Bedankt 
Wij willen al onze gevers heel hartelijk bedanken voor jullie giften. Samen bouwen we verder aan een 
goede toekomst van de armste kinderen. Jullie steun doet ertoe! 
 
 
Hans van Driel, Voorzitter bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARREKENING 2020

Alle bedragen x € 1,=.

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

2020 2019
ACTIVA

Liquide middelen 315.899 212.356
Vorderingen 0 0

Totaal activa 315.899 212.356

PASSIVA

Bestemmingsreserve 14.803 5.603

Bestemmingsfonds 187.924 191.227

Kortlopende schuld 113.172 15.526
 
Totaal passiva 315.899 212.356



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staat van baten en lasten

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving
Onbestemde giften 16.311 21.030

Bestemde giften 170.536 185.567

Baten uit acties van derden 0 5.170

Overig 0 0

Rente 10 0

Som der baten 186.858 211.767

LASTEN

Besteed aan doelstellingen 177.047 185.166

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 623 2.041

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 3.291 1.376

Som der lasten 180.960 188.584

RESULTAAT 5.897 23.184

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve 9.201 -9.665

Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsfonds -3.303 32.849

Totaal 5.897 23.184



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 650 voor fondsenverwervende instellingen.
Doel van de 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 2020 is opgemaakt, is gelijk aan het kalenderjaar 2020.

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.

Toelichting op de balans

Activa
2020 2019

Liquide middelen
ING Bank 94.290 49.458
ASN Bank 10.549 10.531
Commerz Bank 211.060 152.367

Totaal 315.899 212.356

Naast de lopende rekening van de ING, is er een Duitse rekening (Commerz Bank) waarop
donaties vanuit Duitsland worden ontvangen. Er is een spaarrekening bij de ASN bank.
De stichting belegt niet in aandelen, obligaties of andere vormen van beleggingen.

Passiva
2020 2019

Bestemmingsreserve 14.803 5.603

We hebben een bestemmingsreserve voor besteding aan projecten in Kenia, Malawi en Oeganda.
Deze is bedoeld om de bijdrage van Kidshare aan nieuwe projecten te kunnen betalen. Dit is een 
bedrag van € 14.803 per 31 december 2020.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestemmingsfonds 187.924 191.227

We hebben een bestemmingsfonds gevormd voor een aantal nieuw te bouwen scholen
en kindcentra in ondermeer Malawi. Verder is hier een bedrag opgenomen voor Oeganda.
Ook is hier een bedrag opgenomen voor een mogelijke derde school in Oeganda,
die samen met onze partner Building Tomorrow zal worden gerealiseerd.
In dit fonds zijn bedragen gereserveerd voor projecten waarvan de financiering nog niet 
volledig rond is.
Een groot deel van dit geld komt van vermogensfondsen en particuliere giften.
Op balansdatum is er in totaal een bedrag van € 187.924 gereserveerd.

Het bestemmingsfonds is als volgt onderverdeeld:
2020 2019

Malawi 121.362 121.362
Kenia/TOP-girls 17.092 23.866
Oeganda 3 scholen 16.933 35.000
Kisumu Christian Dream School 10.536 0
Kindcentrum (algemeen) 22.000 11.000

187.924 191.227

Vanuit het fonds Malawi is voor de beginstand een bedrag van € 11.000 overgeheveld naar een
apart fonds "Kindcentrum". Hiervoor is eenzelfde bedrag in 2020 ontvangen, aangegeven is 
dat de bestemming niet noodzakelijk aan Malawi gebonden is.

Kortlopende schuld
Op de balans is een schuld opgenomen van € 113.172. Dit betreft de volgende projecten:

2020 2019
TOP-girls 0 1.620
Malawi 0 0
Overig 13.906 13.906
Scholen Kibuye en Runga 99.266 0

Totaal 113.172 15.526

Deze schulden worden begin 2021 betaald. 



          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

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

Onbestemde giften 16.311

Bestemde giften:
TOP-girls (Kenia) 14.512
Malawi derde ronde 10.000
Koiban (Kenia) 8.320
Kindcentra 11.000
Runga (Oeganda) 10.569
Shirulo (Kenia) 1.505
Kibuye (Oeganda) 70.630
Kisumu (Kenia) 44.000

Totaal van de bestemde giften 170.536

Baten uit acties van derden 0

Ontvangen rente 10

Toelichting
Van diverse kanten zijn in 2020 weer bijdragen ontvangen. 
Dit gaat o.a. om particuliere giften, soms bestaande uit maandelijkse donaties zowel onbestemd,
als voor de TOP-girls. Daarnaast veel giften van stichtingen met een overeengekomen 
doel.

Totaal van de baten 186.848



          
          

Lasten

Besteed aan doelstellingen
Deze post in als volgt onder te verdelen:
Hulpmiddelen Covid-19 Malawi 4.000
Kisumu Christian Dreams School Kenia 33.464
Koiban Kenia 9.444
Orkaan Idai Malawi 6.000
Runga Oeganda 49.633
Kibuye Oeganda 49.633
Topgirls Kenia 19.665
Shirulo Kenia 5.209

Totaal 177.047

Toelichting
In 2020 de start gemaakt voor de 4 lokalen en 6 toiletten in Kisumu voor de Christian 
Dream School. Verder zijn alle fondsen geworven voor de twee eerste scholen die wij 
in Oeganda samen met Building Tomorrow gaan bouwen, zodat deze al als besteed aan
doelstelling geboekt zijn.

Kosten eigen fondsenwerving
Deze kosten betaan uit:
Kosten fondsenverwerving 623
Reclame en advertenties 0

Totaal 623

Kosten beheer en administratie
Totale kosten beheer en administratie 3.291

Deze kosten bestaan uit bankkosten, kosten boekhoudpakket, kosten domeinnaam en
een vrijwilligersvergoeding.

Totaal van de lasten 180.960

Resultaat 5.887

Het percentage "besteed aan de doelstelling" als deel van de totale baten is:
177.047/186.848  x 100% = 94,8%

Het percentage "besteed aan de doelstelling" als deel van de totale lasten is:
177.047/180.960  x 100% = 97,8%

Het percentage "kosten eigen fondswerving" als deel van de totale baten is:
623/186.848  x 100% = 0,3%

Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 zijn goedgekeurd in de bestuursvergadering van 12 maart 2021.



 


