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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 zijn vanaf de
beginjaren actief in Kenia met onze partner African Divine Church (ADC). Hun strategische prioriteit is
ook onderwijs. Samen bouwen we scholen in dorpen op het platteland van Kenia waar nog geen
(basis-)school is. In 2016 hebben we twee bezoeken afgelegd aan Malawi waar we in contact zijn
gekomen met een nieuwe partnerorganisatie: PRDO. Dat 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). Kidshare heeft gekozen voor Malawi omdat het een van de armste landen ter wereld
is. We hebben de ambitie een belangrijke rol te spelen in het bieden van kansen voor arme kinderen
hun toekomst te verbeteren. Het bestuur van Kidshare heeft de strategische keuze gemaakt om in
Malawi te starten met de bouw van kindcentra omdat wij sterk overtuigd zijn van het belang van
kleuteronderwijs en-zorg.

Kleuteronderwijs en –zorg
Ongelijkheid begint bij de geboorte. Om iets te doen aan deze ongelijkheid is een investering in early
childhood development (kleuteronderwijs en –zorg) van groot belang. Nieuwe bevindingen uit studies
in de neurowetenschappen tonen aan dat de ontwikkeling van het kinderbrein in de eerste levensjaren
van cruciaal belang is. Als kinderen in deze fase niet leren halen ze een deel van de achterstand nooit
meer in.

Early childhood development is het antwoord. Daarbij is een geïntegreerde aanpak van
kleuteronderwijs, goede voeding, sport en spel, gezondheidszorg en liefde thuis essentieel. Een
investering in early childhood development is de slimste investering die een land kan doen. Het levert
de hoogste opbrengst op in termen van ontwikkeling van een land.
De Verenigde Naties hebben in 2015 nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd, de
zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s). De VN zagen het belang van early childhood
development en hebben speciale doelstellingen hiervoor opgenomen (doelstelling 4.2).

“By 2030 all countries should ensure that all girls and boys have access to quality early childhood
development, care and pre-primary education so that they are ready for primary education.”

In Malawi maakt slechts 47% van de kinderen hun basisschool af. Een belangrijke oorzaak is dat de
meeste kinderen niet naar de kleuterschool zijn gegaan. Ze missen een goede voorbereiding. Maar
28% van de kinderen die naar de basisschool gaan heeft op een kleuterschool gezeten. Slechts 39%
van de kinderen in de kleuterschoolleeftijd gaat naar een kleuterschool. Er is een groot tekort aan
CBCC’s, zeker op het arme platteland. (Cijfers van World bank: Policy brief Malawi, early childhood

development; situation analysis for Malawi, may 2016).

Het bestuur van Kidshare foundation heeft besloten een programma te starten van de bouw van Child
Based Care Centers in Malawi. We starten met een pilot fase in het Dowa district. Na een pilot in 10
dorpen gaan we evalueren en daarna opschalen.

De aanpak in Malawi
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.
Fondsenwerving
De kosten voor de eerste 10 kindcentra in Malawi bedroegen ongeveer 90.000 euro.
Dit is naar onze vaste overtuiging een heel scherpe prijs. Dit is inclusief de trainingen voor de
kleuterleidsters, de zaden voor de schooltuin, het meubilair en het speelgoed voor de kleuterschool,
de kindvriendelijke inrichting van de lokalen en de intensieve begeleiding door PRDO.
Overigens zijn de kosten voor het overgrote deel investeringskosten.
De operationele kosten zijn extreem laag naar onze begrippen. De kleuterleidsters zijn al tevreden
met de training, een maaltijd per dag en inwoning in het centrum. Na de pilotfase van de eerste 10
centra gaan we evalueren. Daarbij is ook van belang om te kijken naar de operationele kosten.
Begin 2017 maakte de J.C. Ruigrokstichting bekend dat zij ter gelegenheid van hun 40-jarig jubileum
een prijsvraag wilden uitschrijven. De stichting is een vermogensfonds in de regio Kennemerland en is
gevestigd in Haarlem. Ze riepen goede doelen op een projectvoorstel in te dienen voor hun
droomproject. De J.C. Ruigrokstichting stelde zes prijzen ter beschikking van 50.000 euro elk. Het
waren prijzen op zes verschillende beleidsterreinen waaronder ontwikkelingssamenwerking. Er waren
meer dan 300 inzendingen. We waren bijzonder blij dat wij de eerste prijs wonnen op het terrein van
ontwikkelingssamenwerking.

Op een feestelijke avond in de Philharmonie (concertgebouw) in Haarlem werden de zes prijswinnaars
bekend gemaakt. Zij mochten alle zes een pitch houden aan het eind van de avond. De J.C.
Ruigrokstichting had een extra prijs uitgeloofd van 25.000 euro voor een droomproject. De mensen in
de zaal mochten na de pitches hun keuze bekend maken via hun telefoon. De spanning steeg en toen
bleek dat Kidshare foundation ook deze droomprijs had gewonnen. Dolgelukkig namen we de cheques

in ontvangst. Het bestuur van Kidshare bedankt alle aanwezigen en het bestuur van de J.C.
Ruigrokstichting heel hartelijk voor deze geweldige steun en het vertrouwen in ons project!

Uitvoering project in Malawi
Door de geweldige steun van de J.C. Ruigrokstichting had Kidshare foundation in mei 2017 de
financiering rond van ons project in Malawi. Na intensief overleg met onze partner PRDO konden ze in
augustus 2017 starten met de bouw van de 10 kindcentra. Het bestuur van Kidshare is in november
2017 op bezoek gegaan in Malawi om de voortgang van de bouw te bekijken. We zijn erg tevreden
daarover en zagen dat het opschiet. Bovendien zijn we erg tevreden over de kwaliteit van de
gebouwde centra. De verwachting is dat we de 10 centra in juni 2018 feestelijk kunnen gaan openen.
We hebben vertrouwen in onze partner PRDO en hebben afgesproken om in 2018 nog eens 10
kindcentra te willen gaan bouwen.
Momenteel zijn we bezig om voldoende geld hiervoor binnen te halen.

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 bezoeken alle projecten van tevoren en kijken of het aan onze criteria voldoet. We stellen
voorwaarden vooraf aan onze steun. Dat zijn de volgende:
+ de bevolking moet minimaal 10% bijdragen in de vorm van materialen of gratis arbeid
+ de ouders moeten een lunch op school organiseren
+ er moeten minimaal 100 kinderen al op school zitten
+ de grond waar de school op gebouwd wordt is eigendom van en is betaald door de gemeenschap
Als het project aan deze voorwaarden voldoet dat kunnen we besluiten het te gaan ondersteunen.

Eind september hebben we twee nieuwe scholen geopend in Ebushibungo en Nyadunyi.
De openingen waren feestelijk en het is mooi om te zien dat de kinderen nu in echte klaslokalen
kunnen leren. Toch zijn we niet helemaal tevreden omdat de klaslokalen niet helemaal af waren. Ook
de kwaliteit van het gebouw is anders dan wij in Europa gewend zijn. We hebben met onze partner
ADC hier uitgebreid over gesproken. Ook in 2016 hadden we al zes scholen geopend waarvan er maar
één echt helemaal af was. Inmiddels zijn er vier van de zes volledig klaar.
We hebben afspraken gemaakt die tot verbetering moeten leiden.
We hebben het mogelijk gemaakt dat twee stafleden van ADC een meerdaagse training ‘Local
fundraising’ hebben gevolgd. Deze training werd aangeboden door KCDF in Kenia en mede mogelijk
gemaakt door onze partner in Nederland: stichting Wilde ganzen. Het doel van de training was om de
lokale fondsenwerving in Kenia te versterken en hen op deze manier minder afhankelijk van ons te
maken. De twee deelnemers van ADC passen dit in de praktijk zeer goed toe.

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. In 2017 hebben we nog eens tien nieuwe meisjes gesponsord zodat zij
konden gaan leren aan de middelbare school.
Onze partner ADC verzorgt drie keer per jaar een speciale workshop voor al onze TOP-girls en hun
ouders of begeleiders. Hierbij komen allerlei onderwerpen aan bod zoals de rol van de vrouw in de
Keniaanse samenleving en studiemogelijkheden na de middelbare school.

Resultaten en impact
In 2017 hebben we twee nieuwe scholen gebouwd en opgeleverd.
We hebben nu totaal twaalf scholen gebouwd in Kenia. We hebben de financiering rond gekregen van
nog eens tien andere scholen. Deze bevinden zich in verschillende stadia van bouw. Het plan is om in
2018 vijf nieuwe scholen te openen.
Via het TOP-girls programma zijn we succesvol met het bieden van vervolgonderwijs voor arme,
slimme meisjes. In Malawi hebben we de financiering rond gekregen van 10 kindcentra op het arme
platteland. De overheid van Malawi heeft veel belangstelling voor ons model van bouwen van zo’n
centrum. Ze hebben deze tot standaard verklaard voor heel het land.

Activiteiten in Nederland
Kidshare werkt graag samen met scholen en bij clubs in Nederland.
We geven presentaties en doen zo ook aan voorlichting over de armoedeproblematiek. Maar we gaan
verder. We laten een project zien in Afrika en stimuleren geld in te zamelen. Zo maken we heel
concreet wat jouw bijdrage voor effect heeft voor arme kinderen in Afrika.

Kidshare foundation werkt ook samen met stichting Wilde ganzen
Zij geven een premie van 50% op het door ons ingezamelde geld.
In 2017 hebben we de volgende acties gevoerd.
+Het Koraal in Assendelft
+De Poseidon in Amsterdam
+Haarlemse kerken
We hebben op 17 september 2017 met twee businessteams 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 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. Inmiddels heeft hij al de financiering rond gekregen van zes
scholen in Kenia. Een geweldige prestatie waar we hem zeer dankbaar voor zijn! Een delegatie uit
Duitsland ging in september 2017 met ons mee op reis naar Kenia.
Het bestuur van de stichting
In 2016 bestaat het bestuur uit 6 bestuursleden. Statutair is bepaald dat het bestuur bestaat uit
maximaal 9 bestuursleden. De huidige 6 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. Een volgend bestuurslid is Winnie Hoogveld. Ze is
leerkracht op een basisschool en heeft humanistiek gestudeerd. Henry Wijnroks en Marco Visser zijn
nieuwe bestuursleden sinds begin 2017. Henry is directeur geweest van Artsen zonder grenzen in
Afrika beneden de Sahara. Marco is zelfstandig adviseur en heeft veel ervaring met WASH (water en
sanitatie-) projecten en de evaluatie. Door hun komst is de kennis op het gebied van Afrika en

ontwikkeling flink versterkt in het bestuur. Bestuursleden kunnen hun onkosten declareren bij de
stichting. Slechts éen bestuurslid heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Het bestuur heeft in 2017 twee keer een bezoek gebracht aan onze partnerorganisatie in Kenia. We
zijn eenmaal op bezoek geweest bij onze partnerorganisatie in Malawi.
Het bestuur heeft een workshop gevolgd van PIF-world op het gebied van relatiemanagement en
eventraising. We hebben diverse andere trainingen op het gebied van fondsenwerving gevolgd.
Communicatiebeleid
Het bestuur wil zo goed mogelijk laten zien waar het ingezamelde geld naar toe gaat.
We laten onze projecten en de resultaten van onze fondsenwerving zien 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.
Resultaten
Het jaar 2017 was het achtste jaar van Kidshare foundation.
In de jaarrekening hieronder is te lezen dat we een fantastisch jaar achter de rug hebben.
Onze totale inkomsten waren € 225.512 in 2017. We hebben in 2017 acties gevoerd op twee scholen
in Nederland.
Toekomst
Kidshare wil de komende jaren meer scholen gaan bouwen voor de armste kinderen. We willen in
2018 de financiering rond krijgen voor nog eens 10 nieuwe kindcentra in Malawi. We studeren
momenteel op een derde land in Afrika waar we actief willen worden. We hebben de ambitie om de
levens van veel arme kinderen te verbeteren.
Bedankt !
In 2017 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
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Balans per 31 december (na resultaatbestemming in euro)
2017

2016

Liquide middelen
Vorderingen

240.622

163.121

Totaal activa

240.622

163.121

8.070

7.522

Bestemmingsfonds

143.073

81.295

Kortlopende schuld

89.479

72.304

240.622

163.121

41.724

7.475

5.000
10.918
5.300

7.215

ACTIVA

PASSIVA
Bestemmingsreserve

Totaal passiva

Staat van baten en lasten (in euro)
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
onbestemde giften
bestemde giften:
# project 1405 school Banda
# project 1408 TOP-girls
# project 1504 school Mandila
# project 1506 school Ebushibungo
# project 1507 school Nyadunyi
# project 1509 waterproject
# project 1601 school Chepkaka
# project 1602 school Canan
# project 1603 school Shirulo
# project 1604 school Malindi
# project 1607 school Ikonza
# project 1608 computers staff ADC
# project 1701 school Gamudusi
# project 1702 10 Kindcentra Malawi
Baten uit acties van derden

10.000
35.000
3.000

25.149
80.000

35.000
9.945
15.040
9.000
10.000
5.000
5.000
5.000
9.050

# project 1503 school Koiban
# project 1504 Mandila
# project 1601 school Chepkaka
# project 1603 school Shirulo

27.500
5.596
1.722
1.940

Overig

Som der baten

730
476
1.519

163

631

225.512

172.082

155.733

116.661

6.904

4.880

549

505

163.186

122.046

62.326

50.036

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
RESULTAAT
Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan
bestemmingsreserve
Toevoeging/onttrekking aan
bestemmingsfonds

548

5.585

61.778

44.451

Totaal

62.326

50.036

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 2017 is opgemaakt is gelijk aan het kalenderjaar 2017.
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
€ 8.070 per 31 december 2017.
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
project
project
project
project
project

1503
1509
1603
1701
1801
1802

Koiban (deel 2), actie door Haarlemse kerken
Water voor Kenia, actie door Haarlemse kerken
Shirulo, actie door De Poseidon te Amsterdam
Gamudusi, actie vanuit Duitsland
Kenia
Malawi

Met deze acties hebben we een totaalbedrag van € 143.073 in dit fonds kunnen reserveren.
Kortlopende schulden
Op de balans per 31 december 2017 staat een bedrag van € 89.479 aan schuld aan onze partner ADC
in Kenia.
Dit bedrag is toegezegd voor de volgende projecten:
Project

1408 TOP-girls
1506 Ebushibungo

15.545
6.445

1507 Nyadunyi

18.765

1508 Maternity wing
1602 Canan

13.724

35.000

Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving
Deze inkomsten bestaan uit de volgende posten:
Onbestemde giften

41.724

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 € 10.918 ontvangen.

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

€ 225.512

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

# 1408
# 1504
# 1601
# 1602
# 1702

TOP-girls
Mandila
Chepkaka
Canan
Malawi
Overig
Totaal

13.110
14.101
16.765
35.000
81.923
-5.166
155.733

Kosten eigen fondsenwerving

€

6.904

Kosten beheer en administratie
Betreft kosten KvK en bank

€

Totaal lasten

€ 163.186

Resultaat

€ 62.326

549

Het percentage ‘besteed aan de doelstelling’ als deel van de totale baten is:
155.733/225.512 x 100%= 69,06 %
Het percentage ‘besteed aan doelstelling’ als deel van de totale lasten is:
155.733/163.186 x 100%= 95,4 %
Het percentage ‘kosten eigen fondsenwerving’ als deel van de totale baten is:
6.904/ 225.512 x 100%= 3,1 %.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van Kidshare foundation zijn goedgekeurd in de
bestuursvergadering van 23 maart 2018.

