Jaarverslag 2010

Eerste jaarverslag
Dit is het eerste jaarverslag van Stichting Kidshare.
Je kunt je natuurlijk afvragen: waarom maken jullie nog een jaarverslag, alles staat toch al op de
website ? Dat klopt, we willen heel transparant zijn en zo veel mogelijk op de website zetten.
Dat doen we ook. Maar een stichting is wettelijk verplicht een jaarverslag te publiceren.
In een jaarverslag kunnen we ook de belangrijkste zaken van dat jaar op een rijtje zetten.
We verantwoorden ons ook naar de gevers door er een jaarrekening in op te nemen.
We spreken met jullie af een kort, leesbaar jaarverslag te maken. Oké ?

Dat was leuk !
Het jaar 2010 begon meteen goed voor ons.
Op 5 januari gingen we naar basisschool De Ark in Haarlem.
We kwamen binnen in een grote gymzaal, waar een heleboel kinderen op de grond zaten.
We kregen daar een cheque overhandigd van 3107. Een prachtig bedrag !
De kinderen waren apetrots. Ze hadden dit geld bij elkaar gebracht met allerlei acties in de weken
voor Kerst. Je eigen spaarpot legen, heitje voor een karweitje, auto s wassen of geld vragen aan opa
en oma. Dat allemaal voor het goede doel: kinderen in Kenia die de hele dag op school op de grond
moeten zitten. Ze hebben geen tafel of stoel. Kidshare had bij de partner in Kenia nagevraagd hoe
duur het zou zijn om een tafel en stoel voor 1 kind te laten maken. Dat bleek 3 te zijn. Zo hebben
wij in 2010 door lokale timmerbedrijfjes voor 1.000 kinderen tafels en stoelen laten maken.
Dat was leuk voor de kinderen van De Ark en zeker voor die in Kenia. Zij kunnen nu veel beter leren.
Kinderen van De Ark hartelijk bedankt !

Reis naar Kenia
In oktober 2010 gingen Caroline van Driel (15 jaar) en haar vader Hans (bestuurslid van Kidshare) op
reis naar Kenia. Caroline is leerling van 3 HAVO van het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) in Haarlem.
Het doel van de reis was om nieuwe projecten van onze partner ADC te bezoeken. Ook wilden we met
hen praten over hun onderwijsbeleid. We hebben ook dorpen bezocht waar de mensen geen schoon
drinkwater hebben. We hebben plannen gemaakt om dorpen van schoon drinkwater te voorzien.
Caroline wilde op haar school een actie starten om geld in te zamelen voor een nieuw te bouwen
school in Kenia. Ze heeft het dorp waar ze nog geen basisschool hebben zelf bezocht.
Daar kwamen we in een schuur waar de plaatselijke kleuterschool is. Hoe we dat beleefd hebben, kun
je lezen in onderstaand bericht.

Dansen
De taxi danst door het verkeer. Het is druk. We rijden naar het
vliegveld van Nairobi.
'You have to move bumper to bumper' zegt de chauffeur. Deze goedlachse
Keniaan swingt door het leven.
In een vloek en een zucht schiet het vliegtuig ons van Nairobi naar
Kisumu. 'Welcome, welcome' lacht de bisschop van African Divine Church
(ADC) ons toe. Er volgt een warme omhelzing. In zijn aftandse 21 jaar
oude Toyota Corolla rijden we naar Boyani. Hier staat het hoofdkantoor
van ADC. Ze hebben hier een gezondheidscentrum, een school voor
beroepsonderwijs en een kleuterschool opgezet. We lopen een oude
schuur binnen. 122 paar donkere kinderogen staren ons aan en ze
zingen: 'Welcome, welcome' .
Dit was het mooiste moment van de dag zegt Caroline me die avond.
James is leraar op deze kleuterschool van ADC. Hij vertelt over de
kinderen. Er zitten veel wezen en halfwezen op deze school. Ze hebben
les van 8 tot 5. Tussen de middag krijgen zij een warme maaltijd. Voor
veel kinderen is dit het eerste eten van de dag. Arme kinderen trek je
met eten naar school, slimme aanpak denk ik. Enthousiast vertelt James
over zijn taak als leraar. Deze kinderen krijgen een kans zich te
ontwikkelen. Veel kinderen zijn al ouder dan 6 en blijven terugkomen,
er is geen geld om een basisschool te bouwen. Dan barst de hemel open,
de regen maakt een oorverdovend lawaai op het plaatstalen dak. Het
water drupt op de tafel voor me. Ik leg mijn camera weg. Aan het eind
van de middag rijdt de bisschop ons terug naar het hotel. De weg van
rode aarde is veranderd in een modderpoel. De auto slipt. 'Dit is geen
autorijden maar dansen met de auto' schatert de bisschop.

We besluiten dat het ECL actie gaat voeren voor een nieuwe basisschool voor deze arme kinderen in
Boyani. In het dorp gaan we op bezoek bij Godfrey, die vader is van Carlson.
Het verhaal van Godfrey
Ik praat met Godfrey.
Godfrey is 35 jaar en heeft 5 kinderen. Een van hen is Carlson. Hij is zes jaar en gaat naar de
kleuterschool in het dorp. Tussen de middag krijgt hij daar eten. Het is zijn eerste maaltijd die dag.
Godfrey staat er alleen voor. Zijn vrouw overleed toen ze in het districtshospitaaltje aankwamen.
Ze was net thuis bevallen van een mooie dochter. Er waren complicaties. Ze verloor te veel bloed.
Dat was op 21 maart 2010.

Godfrey heeft geen eigen stuk land. Hij werkt voor anderen.
Daar verdient hij 70 shilling mee zegt hij, dat is 63 eurocent per dag.
Hij kan een tin maïs kopen daarvoor. Dat is een maaltijd per dag.
Godfrey is enthousiast over de kleuterschool van Carlson.
Daar wordt heel goed les gegeven zegt hij. Volgend jaar is Carlson klaar met de kleuterschool.
Het zou fantastisch zijn als er hier in het dorp een basisschool zou komen. zegt hij.
Ik vraag wat zijn wens is voor Carlson.
Carlson moet leren. Zegt hij. De basisschool, de middelbare school en dan hoger onderwijs.
Carlson moet een goed leven krijgen.

Actie op het ECL
Op het ECL zijn drie meiden uit 5 HAVO bezig met hun profielwerkstuk.
Het zijn Gwenda, Kirsten en Sophie.
Ze willen een fondsenwervingsactie voor het goede doel organiseren.
Onze verhalen uit Kenia spreken hen erg aan. Ze besluiten actie te gaan voeren voor Kidshare, voor
een nieuwe basisschool in Boyani. Enthousiast gaan ze aan de slag. In december 2010 organiseren ze
hun eerste activiteit: een 24-uurs filmmarathon op school. Bijna 50 leerlingen doen er aan mee. Ze
eten niet gedurende deze 24 uren. De leerlingen laten zich sponsoren. De actie is een succes.
Moe maar voldaan beginnen ze aan hun kerstvakantie. De actie op het ECL loopt door in 2011.
Water voor Kenia
In december 2010 hebben een aantal Haarlemse kerken een
fondsenwervingsactie georganiseerd.
De actie had als doel geld in te zamelen voor arme mensen in
Kenia die geen schoon drinkwater hebben.
De opbrengst zal via Stichting Kidshare worden besteed aan
dorpen waar geen waterpomp is.
Vanuit de Grote of Sint Bavokerk werden broden verkocht.
Deze waren gratis ter beschikking gesteld door bakkerij Van
Vessem uit Haarlem. Deze broodbankactie was een succes.
De opbrengst zal in 2011 bekend worden.
Het bestuur van Kidshare heeft subsidie aangevraagd bij SIMAVI
om zo veel mogelijk arme mensen te kunnen helpen aan schoon
drinkwater.
Het eerste jaar
2010 is het eerste jaar dat de stichting Kidshare actief is.
We hebben de hoofdlijnen van ons beleid ontwikkeld.
We ondersteunen partners in de derde wereld die de armste kinderen vooruit helpen.
Kinderen die geen schoon drinkwater hebben, geen gezondheidszorg of school in de buurt.
Wij hebben beleid ontwikkeld op deze drie gebieden. Zo kunnen we bouwen aan basisvoorzieningen
voor de armste kinderen.
We hebben een logo ontwikkeld.
We hebben een website in voorbereiding, die nu operationeel is.
Het bestuur heeft een studiedag bijgewoond van het European centre of Strategic Philanthropy.
Op 21 september vond deze plaats met als thema ´Impact´.
Op 18 november 2010 woonden we de Nationale vakdag Fondsenwerving bij.
Resultaten
2010 was een jaar van opbouw.
Door de actie van de basisschool De Ark in Haarlem hebben we 1.000 kinderen in Kenia geholpen aan
een tafel en een stoel op school. Zo hoeven ze niet meer de hele dag op de grond te zitten.
We hebben met onze partner in Kenia ADC ons beleid afgestemd op het gebied van schoon
drinkwater (water and sanitation) en onderwijs.
De acties van Stichting Kidshare haalden de pers.
Het Haarlems Dagblad besteedde twee maal aandacht aan de Broodbankactie water voor Kenia .
Dezelfde krant plaatste een achtergrondartikel over de actie van het ECL voor de bouw van een
basisschool in Kenia.
Bedankt
Tenslotte willen we alle gevers hartelijk bedanken voor hun grootsheid !
Namens het bestuur van Stichting Kidshare,
Hans van Driel, Voorzitter

Jaarrekening
Jaarrekening stichting Kidshare 2010
Balans per 31 december (na resultaatbestemming in
euro)
ACTIVA
Liquide middelen

8.353

PASSIVA
Bestemmingsreserve

8.353

Staat van baten en lasten (in euro)
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Som der baten

8.130
3.107
11.237

LASTEN
Besteed aan doelstellingen

2.535

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

243

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

106

Som der lasten

349

RESULTAAT

8.353

Resultaatbestemming
Toevoeging aan
bestemmingsreserve

8.353
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