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Een jaar van stilstand….of toch niet 
Corona was er nog steeds in 2021.  
Het duurde lang en had natuurlijk ook invloed op Kidshare.  
Onze werkwijze is dat we samenwerken met partnerorganisaties in Afrika. Voor de selectie van 
nieuwe projecten doen zij voorstellen. Het is vaste procedure dat wij die projecten zelf ook willen 
bezoeken. Dat doen we om te zien of ze aan onze criteria voldoen en ook of de lokale bevolking het 
project echt wil. Op reis naar Afrika, dat kon dus ook niet in 2021. 
 
Als bestuur hebben wij het afgelopen jaar niet stil gezeten. 
We zijn actief bezig geweest met het ontwikkelen van een meerjarenbeleidsplan 2022 – 2026. We 
hebben dat met professionele begeleiding van een trainer/ontwikkelingsexpert gedaan.  
We hebben onze kernwaarden geformuleerd. 

Rechtvaardigheid 

Arme mensen staan op een achterstand. De omstandigheden waar ze onder leven zijn vaak 
erbarmelijk. Wij vinden dat onrechtvaardig. We kunnen dat niet accepteren. We willen daar iets aan 
doen. 

Empowerment 

Empowerment is als volgt te omschrijven: emancipatie, zelfbeschikking, mondigheid, 
zelfverwezenlijking en zelfredzaamheid. Kidshare gelooft in de kracht van mensen.  
Als mensen empowered zijn kunnen ze bergen verzetten. Kidshare wil daarom helpen om mensen in 
hun kracht zetten en hen empowered te laten zijn.  

Samen 

Een bekend Afrikaans spreekwoord luidt: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Kidshare 
gelooft dat je door samenwerking grote resultaten kunt boeken. Uiteraard werken wij tezamen met 
de lokale scholieren, hun gezinnen en communities (dorpen) in alles wat wij doen. Maar wij streven 
er ook naar om zo veel mogelijk samen te werken met de (lokale) autoriteiten. Verder hechten wij 
groot belang aan een goede samenwerking met onze gevers in Nederland en Duitsland. Zij zijn van 
nature zeer betrokken bij ons werk en wij houden hen ook graag en goed op de hoogte van onze 
activiteiten, resultaten en impact. Andersom, nemen wij hun input en feedback ook zeer serieus.  
 
Onze visie is dat alle kinderen in de wereld een volwaardig leven kunnen leiden. 
Onze missie is dat wij zo veel mogelijk arme kinderen toegang willen bieden tot kwalitatief goed 
onderwijs. 
 
We hebben vervolgens gewerkt aan ons beleid voor de komende jaren. 
Uitgangspunt daarbij is dat we gedreven worden vanuit rechtvaardigheid. Er is nog veel te doen en 
dat kan. We geloven dat we veel kunnen bereiken met onze aanpak. 
Kidshare heeft de focus op onderwijs voor de armste kinderen. 
We zien dat kleuteronderwijs heel belangrijk is voor een goede ontwikkeling van het kind.  
De hersenen van kleine kinderen groeien razendsnel en moeten gestimuleerd worden. 
Als kinderen niet naar de kleuterschool gaan dan lopen ze een achterstand op die voor een deel niet 
meer is in te halen. Kleuteronderwijs is cruciaal om een goede basis te leggen voor een volwaardig 
leven. In Sub-Sahara Afrika kan minder dan 25% van de kinderen naar een kleuterschool gaan, ze zijn 



er niet. Voor het basisonderwijs is dat cijfer ruim 90%, dat is een groot verschil. Er ligt dus een grote 
behoeft en een enorme uitdaging om meer kleuterscholen te bouwen. 
 

 
 
Als kinderen kleuteronderwijs hebben gevolgd is het belangrijk dat ze doorstromen naar de 
basisschool. Kidshare wil dit mogelijk maken zeker daar waar goede basisschoolfaciliteiten 
ontbreken. De bevolking in arme landen groeit snel, er zijn steeds meer nieuwe scholen nodig. 
 
Als kinderen de beste van de klas zijn op de basisschool is dat vaak het einde van hun 
onderwijscarrière. Dat klinkt tegenstrijdig maar is toch vaak een bittere realiteit. 
In Kenia moeten ouders schoolgeld betalen voor de middelbare school. Ouders hebben vaak veel 
kinderen en kiezen er dan voor éen van de jongens door te laten leren. 
Kidshare heeft het initiatief genomen om heel slimme meisjes die zeer arm zijn, te steunen. 
We hebben nu al 50 meisjes opgenomen in ons TOP-girls programma. Dat willen we de komende 
jaren nog gaan uitbreiden. 
 
Onze doelen voor de periode 2022 – 2026 zijn: 

1. Bouw van 40 kleuterscholen 
2. Bouw van 15 basisscholen 
3. Steunen van 100 TOP-girls in 2026 

 
Wat hebben we gedaan in Afrika? 
Het afgelopen jaar zijn we niet op bezoek geweest in Afrika.  
Zo konden we geen nieuwe projecten opnemen in ons programma. 
Kidshare heeft al enkele jaren een goed contact met een Nederlandse stichting die ook scholen 
bouwt in het westen van Kenia: Stichting Harambee Holland. 
Wij hebben meerdere gesprekken met hen gevoerd. Zo zijn we tot een samenwerking gekomen 
waarbij Kidshare vooral de fondsenwerving doet en Harambee de uitvoering regelt. 
We hebben als eerste project de bouw van een kleuterschool in Chenjeni gefinancierd.  



Dit project is mede gefaciliteerd door de regionale overheid die de helft van de kosten van de bouw 
voor haar rekening nam. Deze school is inmiddels afgebouwd en biedt aan veel arme kinderen 
kwalitatief goed kleuteronderwijs. 
 

 
 
 
In de samenwerking met stichting Harambee Holland werken we aan een tweede project: de bouw 
van vier klaslokalen en een gebouw voor de leerkrachten op een basisschool in Lusokho. 
Lusokho is een school die sterk groeit en meer dan 800 leerlingen heeft. Er zijn echter maar vijf 
permanente klaslokalen. De meeste leerlingen krijgen les in donkere, lemen hutten. Er is dringend 
nieuwbouw nodig van echte klaslokalen. De leerkrachten van de school moeten buiten onder een 
boom hun lessen voorbereiden, dat is geen werken. Voor hen zetten we een apart gebouw neer met 
een directiekamer en lerarenkamers. De school presteert bijzonder goed en heeft een sterke staf. In 
2022 gaan we dit project realiseren. 
 
Scholen in Oeganda 
De coronacrisis heeft Oeganda hard geraakt. 
Dat is niet eens zo zeer omdat het virus daar flink huishield, dat viel wel mee. 
De regering van het land kondigde zeer strenge maatregelen af. De scholen werden gesloten in 2020 
en gingen uiteindelijk pas weer in januari 2022 open. Kidshare had de financiering van twee scholen 
al rond maar deze konden niet gebouwd worden. Er was geen bouwactiviteit mogelijk doordat de 
aannemer niet over de districtsgrenzen mocht reizen. 
We verwachten dat de scholen in 2022 gebouwd kunnen gaan worden. 
 
 
 
 
 



Soms is stilstand achteruitgang 
Kidshare werkt ook in Malawi aan de bouw van kindcentra. We werken samen met onze 
partnerorganisatie daar: Participatory Rural Development Organisation (PRDO). 
De bouw van kindcentra lag daar stil. Er bleken allerlei problemen in de uitvoering. Eerst was daar de 
cycloon Idai die in 2019 schade aanrichtte bij onze kindcentra die in aanbouw waren. Toen kwam de 
coronapandemie in 2020. De overheid legde de bouw van niet strict noodzakelijke projecten stil. 
PRDO vroeg om meer geld vanwege de schade aan de kindcentra in aanbouw. Dat hebben ze 
gekregen. Ook bleek er meer geld nodig te zijn door prijsstijgingen. Wij hebben tot viermaal aan deze 
verzoeken van PRDO voldaan. Wij vroegen om duidelijke rapportage met foto’s van de vooruitgang 
van de bouw. Die kregen we niet echt. PRDO bleef om extra geld vragen, nu voor een vijfde keer. Wij 
hebben samen met stichting Wilde ganzen vele malen overleg gehad met PRDO. We hebben onze 
bereidheid getoond ook nu weer te investeren in de afbouw van de kindcentra. We hebben daarbij 
redelijke voorwaarden gesteld aan openheid en transparantie van de kant van PRDO. Daar wilden zij 
niet aan voldoen. Wij hebben toen besloten de samenwerking met hen op te zeggen. 
Dat betreuren wij zeer maar was een onvermijdelijk besluit. Wij willen werken in een sfeer van 
vertrouwen dat langzamerhand verdwenen was.  
Wat kunnen we leren hiervan? Welke fouten hebben we gemaakt? We hebben in het bestuur hier 
veel over gepraat. Het heeft de aanzet gegeven tot een besluit tot verdere professionalisering. 
We hebben onze selectieprocedure van nieuwe partners aangescherpt. We hebben een Partnership 
Assessment Tool opgesteld. We willen zakelijker werken en regelmatig overleggen via ZOOM in een 
directe relatie van openheid en transparantie met onze partners. We gaan door in Malawi en gaan 
op zoek naar een nieuwe partnerorganisatie. 
 

 
 
 
PRDO heeft één kindcentrum in Sidze afgebouwd. Het is opgeleverd met een maïsmolen als 
inkomensgenererend project waarmee de bevolking de salarissen van de kleuterleidsters kan 
betalen. Van de tien kindcentra zijn er twee afgebouwd. PRDO heeft aangegeven zelf de andere 
centra in aanbouw, af te maken. 
 
 



 
TOP-girls programma 
In ons TOP-girls programma steunen wij arme, slimme meisjes Dat zijn meisjes die wij steunen met 
hun middelbare schoolopleiding. TOP-girls zijn slimme meisjes die geen geld hebben hun 
vervolgopleiding te betalen. Vaak staan ze dan met 12 jaar op straat en stopt hun onderwijs terwijl ze 
de slimste van de klas waren. 
We steunen nu 50 meisjes. 35 van hen studeren aan de universiteit. Kidshare betaalt hun collegegeld 
en geeft ze een bijdrage voor levensonderhoud. In Kenia hebben wij een TOP-girl organisatie helpen 
opzetten. Zij hebben een bestuur met een aantal slimme vrouwen. Zij coördineren het werk van dit 
programma in Kenia zelf. Ze hebben in 2021 flinke stappen gezet. De interne procedures zijn 
beschreven en er is een mentorship handleiding en programma vastgesteld. 
Als onze TOP-girls de universiteit hebben afgerond, vragen we hen ook bij te dragen aan de 
organisatie. 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 organisatie zal ook zelf aan fondsenwerving gaan 
doen. Zo kunnen we nog meer meisjes helpen.  
 
Resultaten en impact 
Het afgelopen jaar heeft Kidshare een kleuterschool opgeleverd in Chenjeni, Kenia 
In Lusokho, Kenia zijn we begonnen met de bouw van vier klaslokalen van een basisschool met veel 
lemen hutten. 
In Malawi is de bouw van een kindcentrum in Sidze, Dowa district voltooid. 
Met ons TOP-girls programma studeren nu al 35 slimme, arme meisjes aan de universiteit in Kenia.  
15 nieuwe meisjes zijn opgenomen in ons programma. 
Als bestuur hebben we een flinke stap gezet naar invulling van onze ambitie voor de komende 5 jaar. 
We hebben een nieuw 5-jaren beleidsplan opgesteld. We willen professionaliseren door ons werk 
door meer mensen te laten uitvoeren. 
 
Toekomst 
2021 was een jaar van stilstand vanwege corona. Zo kun je het zeggen. Het was een jaar van 
achteruitgang kun je zeggen vanwege het verbreken van onze relatie met onze partner in Malawi. 
Dat is waar, maar toch kijken we er zo niet tegenaan. We hebben als bestuur ook de tijd genomen 
om stil te staan en hebben een ambitieus en doortimmerd meerjarenbeleidsplan geschreven. 
We hebben onze lessen getrokken uit onze ervaringen in Malawi.  
We gaan de komende jaren werken aan een beter leven voor de armste kinderen door ze 
kwaliteitsonderwijs te bieden. We zijn er klaar voor en gaan ervoor. 
 
Bedankt 
We willen alle mensen die met ons investeren in een betere toekomst voor die kinderen die het 
minder getroffen hebben als wij, heel hartelijk bedanken. 
Samen staan wij sterk en wij waarderen jullie betrokkenheid en financiële bijdrages. 
We zijn dankbaar voor jullie steun! 
 
 
 
 
Hans van Driel, Voorzitter bestuur 
 
 
 
 
 



JAARREKENING 2021    

    
Alle bedragen x € 1,=.    

    
Balans per 31 december (na 
resultaatbestemming) 

   

    
    
 2021  2020 

ACTIVA    
    

Liquide middelen 314.316  315.899 
Vorderingen 0  0 

    
Totaal activa 314.316  315.899 

    
    
    

PASSIVA    
    

Bestemmingsreserve 19.363  14.803 
    

Bestemmingsfonds 195.688  187.924 
    

Kortlopende schuld 99.266  113.172 
     
Totaal passiva 314.316  315.899 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staat van baten en lasten 2021    

    
BATEN    

    
Baten uit eigen fondsenwerving    
Onbestemde giften 23.521  16.311 

    
Bestemde giften 74.675  170.536 

    



Baten uit acties van derden 0  0 
    

Overig 0  0 
    

Rente -4  0 
    

Som der baten 98.192  186.847 

    
    

LASTEN    
    

Besteed aan doelstellingen 77.411  177.047 
    

Werving baten    
Kosten eigen fondsenwerving 2.168  623 

    
Beheer en administratie    
Kosten beheer en administratie 6.290  3.291 

    
Som der lasten 85.869  180.961 

    
    

RESULTAAT 12.323  5.886 

    
    

Resultaatbestemming    
    

Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve 4.559  9.201 
    

Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsfonds 7.764  -3.303 
    

Totaal 12.323  5.898 

    
 
 
 
Toelichting op de jaarrekening 2021               
                
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 2021 is opgemaakt, is gelijk aan het kalenderjaar 2021.         
                



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               
  2021   2020         
Liquide middelen               
ING Bank 67.572    94.290          
ING Bank spaarrekening 99.000    0          
ASN Bank 99.545    10.549          
Commerz Bank 48.198    211.060          
                
Totaal 314.316    315.899          
                
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.           
In 2021 is, in verband met negatieve rente, een spaarrekening geopend bij de ING.           
                
                
Passiva               
  2021   2020         
                
Bestemmingsreserve 19.363    14.803          
                
We hebben een bestemmingsreserve voor besteding aan projecten in Kenia, Malawi, Oeganda en Tanzania.       
Deze is bedoeld om de bijdrage van Kidshare aan nieuwe projecten te kunnen betalen. Dit is een          
bedrag van € 19.363 per 31 december 2020.               
                
                
Bestemmingsfonds 195.688    187.924          
                
We hebben een bestemmingsfonds gevormd voor een aantal nieuw te bouwen scholen         
en kindcentra, alsmede voor het Top-girlsprogramma. In dit fonds zijn bedragen           
gereserveerd voor projecten waarvan de financiering nog niet volledig rond is.           
In 2021 is er voor gekozen gelden van BF Malawi over te boeken naar BF Kenia Scholen, dit in          
overleg met de geldgever.               
Een groot deel van dit geld komt van vermogensfondsen en particuliere giften.           
Op balansdatum is er in totaal een bedrag van € 195.688 gereserveerd.             



                
Het bestemmingsfonds is als volgt onderverdeeld:               
  2021   2020         
Malawi 59.120    121.362          
Kenia/TOP-girls 8.368    17.092          
Kenia scholen 29.242    0          
Oeganda 3 scholen 54.176    16.933          
Kisumu Christian Dream School 11.783    10.536          
Kindcentrum (algemeen) 33.000    22.000          
                
  195.688    187.924          
                
                
                
                
Kortlopende schuld               
Op de balans is een schuld opgenomen van € 99.266. Dit betreft de volgende projecten:         
                
  2021   2020         
Overig 0    13.906          
Scholen Kibuye en Runga 99.266    99.266          
                
Totaal 99.266    113.172          
                
Deze schulden zijn reserveringen voor de projecten in Oeganda.              
                
                
Toelichting op de staat van baten en lasten 2021               
                
Baten               
                
Inkomsten uit eigen fondsenwerving               
Deze inkomsten bestaan uit de volgende posten:               
                
Onbestemde giften     23.521          
                
Bestemde giften:               
TOP-girls (Kenia)     23.232          
Runga (Oeganda)     5.000          
Oeganda school BT     32.243          
Kisumu Chr. Dream school     3.200          
Fonds kindcentra     11.000          
                   
                   
Totaal van de bestemde giften     74.675          
                



                
Baten uit acties van derden     0          
                
Ontvangen/betaalde rente     -4          
                
                
Toelichting               
Van diverse kanten zijn in 2021 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     98.192          
                
                
Lasten               
                
Besteed aan doelstellingen               
Deze post in als volgt onder te verdelen:               
                
Chenjeni St. Harambee Kenia   13.500          
Kisumu Christian Dream School Kenia   1.954          
Lusokho St. Harmabee Kenia   30.000          
Topgirls Kenia   31.957          
                
  Totaal   77.411          
                
                
Toelichting               
In 2021 is er veel besteed aan het TOP-girls programma.               
En onze samenwerking met de stichting Harambee heeft geleid tot een uitgave van € 30.000 aan         
de vier klaslokalen in Lusoko, Kenia. Ookis verder geld besteed aan het projevt in Chenjeni         
en de christian dream school in Kisumu.               
                
                
                
Kosten eigen fondsenwerving               
Deze kosten bestaan uit:               
Kosten fondsenverwerving     2.168           
Reclame en advertenties     0           
                
Totaal     2.168          
                
Kosten beheer en administratie               



Totale kosten beheer en administratie     6.290          
                
Deze kosten bestaan uit bankkosten, kosten boekhoudpakket, kosten domeinnaam en           
een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast heeft in 2021 een intensieve training plaatsgevonden voor het        
bestuur om tot een weloverwogen meerjarenbeleidsplan te komen.             
                
Totaal van de lasten     85.869          
                
Resultaat     12.323          
                
                 
Het percentage "besteed aan de doelstelling" als deel van de totale baten is:              
77.411/98.192  x 100% = 78,8%                
                 
Het percentage "besteed aan de doelstelling" als deel van de totale lasten is:              
77.411/85.869  x 100% = 90,1%                
                 
Het percentage "kosten eigen fondswerving" als deel van de totale baten is:              
2.168/98.192  x 100% = 2,2%                
                 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 zijn goedgekeurd in de bestuursvergadering van 1 april 2022.        
                

 
 


