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Het begin
Dit is Brian.
Ik kwam hem tegen in een dorp op het platteland van Kenia.
Ik sprak eerst met Jane, de moeder van Brian. Jane is gehandicapt en is alleen. Ze woont met haar
drie kinderen in een lemen hutje. Ze heeft niets.
Ik lachte naar Brian. “Hoe oud ben je ? “ vroeg ik. “Zeven” zei Brian. Ik schrok van zijn dikke buikje.
een teken van honger. Zijn kapotte trui bedekt amper zijn buik.
Ik praat nog even met zijn moeder Jane. “In ons dorp is geen school. De dichtstbijzijnde school ligt
daar achter de heuveltop.” Dat is te ver voor kleine kinderen, daarom willen we hier een school
beginnen,” Ik knik. Brian is hier geboren in dit afgelegen dorp, in armoede.

Onze partnerorganisatie in Kenia is African Divine Church (ADC).
Zij hadden ons meegenomen naar het dorp waar Brian woont. De ouders in het dorp hadden een
plan. Ze wilden graag een school bouwen voor Brian en zijn vriendjes. Ze zien dat er geen school is in
hun dorp en willen dat hun kinderen een goede toekomst krijgen. Een toekomst zonder armoede.
Ze zien daarbij onderwijs als de weg.
Initiatief lokale bevolking
De mensen in het dorp van Brian nemen het initiatief, ze willen een school bouwen.
In Kenia bouwt de overheid geen scholen. Dat doet een dorpscomité of een kerk zoals ADC. ADC
heeft het bouwen van scholen als speerpunt van hun beleid gemaakt. Ze nemen de behoeften van
hun leden serieus. Zo kwamen we in het dorp van Brian. ADC was daar al een kleuterschool
begonnen, op de vloer van de kerk. Zo krijgen de kleinste kinderen al les. Maar kinderen worden
groter en als je al zeven bent zoals Brian dan wordt het tijd dat je naar de basisschool gaat.
ADC wil daarom een school bouwen in het dorp maar heeft daar geen geld voor. Daar komt Kidshare
in beeld. Wij willen het mogelijk maken dat er een school komt in het dorp van Brian. Wij willen dat
arme kinderen een goede toekomst krijgen door kwalitatief goed onderwijs.

Voorwaarden ondersteuning
Kidshare wil in een dorp een school helpen bouwen als er aan een aantal voorwaarden is voldaan.
De mensen in het dorp moeten zelf het initiatief nemen. Er is al een kleuterschool waar minimaal 100
kinderen op zitten. Dat betekent dat een school daar levensvatbaar is. De dichtstbijzijnde school is ver
weg. De bevolking zorgt dat de kinderen een lunch op school krijgen. Veel kinderen gaan zonder
ontbijt naar school. Met deze voorwaarde zorgen we ervoor dat de kinderen weer energie krijgen en
ook in de middag lessen kunnen volgen. De ouders dragen bij in de bouwkosten van de school. Ze
zorgen dat ze minimaal 10% van de totale kosten voor hun rekening nemen.
Op onderstaande foto kun je zien dat de bevolking (hier in het dorp Banda) trots is dat ze hun
bijdrage in de vorm van stenen voor de bouw van hun school, hebben voldaan.
Kidshare wil –als aan deze voorwaarden is voldaan- het project financiëel steunen. Dat doen we door
vier klaslokalen te financieren. Dat is feitelijk een halve school. We doen dat omdat we vinden dat
onderwijs ook een taak is van de overheid in Kenia.

Partnerorganisatie
Onze partnerorganisatie in Kenia is ADC.
ADC is een kerk met ongeveer een miljoen leden. Ze behoren voor het grootste deel tot de
allerarmsten. Dat zijn mensen die leven van minder dan 1,25 dollar per dag. De meesten van hen
wonen op het platteland van Kenia. Het zijn vaak boeren die een klein stukje grond bezitten. In het
Engels noemen we dat ‘subsistence farmers’. Dat betekent mensen die rond het bestaansminimum
leven en maar een kleine opbrengst krijgen van hun stuk grond. Die opbrengst is onvoldoende om
van rond te komen. ADC heeft goed geluisterd naar de wensen van hun leden. Zij vinden het heel
belangrijk dat er een school is in hun dorp. ADC heeft dan ook onderwijs en het bouwen van scholen
tot speerpunt van hun beleid gemaakt.
ADC selecteert potentiële nieuwe projecten. Kidshare bezoekt deze allemaal.
Soms blijkt het in de praktijk dat een nieuw project (nog) niet aan de voorwaarden voldoet.
Dat bleek het afgelopen jaar toen we op bezoek waren in een dorp in het zuiden van Kenia.
In onderstaand stukje –dat ik toen verstuurde vanuit Kenia- is dat te lezen.

De kinderen lachen. Ze gooien de bal naar elkaar over. Het plezier spat er vanaf.
Het is prachtig om te zien wat een groot effect zo'n klein kado heeft.
De ISUZU D-max stuurt strak over het smalle pad. We rijden diep in het zuiden van Kenia. Het
platteland pronkt met haar pracht. Dan zien we een vlag. We komen aan in Makao, kinderen juichen.
We lopen een lemen hut binnen. Dit is de kerk van ADC. Ze willen hier in het dorp een school
bouwen. Een vrouwenkoor zingt een traditioneel lied van hun stam. Het ritme is aanstekelijk. Kinderen
dansen in de deuropening. Dan zijn er toespraken. De voorzitter van de school vertelt: "We zijn de
school gestart in 2012 met 86 leerlingen, er zijn er nu 39. Ouders halen hun kinderen hier weg omdat
ze geen schoolgeld kunnen betalen." Dan ben ik aan de beurt. "Onderweg hier naar toe zag ik veel
kinderen, blijkbaar gaan ze niet naar school. Voordat wij een school gaan bouwen moeten er minstens
100 leerlingen zijn. Ik roep het schoolcomité op de ouders hier van hut tot hut te gaan bezoeken.
Maak ouders bewust van het nut van onderwijs. Ontwikkeling komt hier pas tot stand als jullie je
kracht laten zien !" De zaal is stil. Ik zie een man knikken.
Dan overhandig ik ons kado: een leren bal. Ik gooi de bal de zaal in. Er klinkt gejuich. "Jullie zijn nu
aan de bal" zeg ik.

Effecten van ons werk
Kidshare ondersteunt de bouw van vier klaslokalen. In Kenia is het altijd zo dat het initiatief en de
start van de school een initiatief is van de mensen. ADC neemt dat initiatief over. Ze zijn een kerk van
de armen en hebben geen geld om een schoolgebouw te betalen. Daar ondersteunt Kidshare. We
betalen de bouw van vier lokalen. ADC verzorgt het onderwijs en huurt leerkrachten in. De ouders
betalen daarvoor een heel kleine bijdrage. De school draait.
Dan komt de school aan op een belangrijk punt in haar geschiedenis. Ze krijgen een officiële
vergunning van de overheid (ministerie van onderwijs). Dan komt de overheid over de brug met
financiële steun. Ze betalen leerkrachten en geven een budget voor leermaterialen. Als het nodig is
dan bouwen ze de school af tot een volledige school met acht klaslokalen.
Onze interventie van het bouwen van vier klaslokalen is noodzakelijk omdat ADC geen geld daarvoor
heeft. Ze is bedoeld om de komst van een school in een dorp mogelijk te maken. Het bedoelde effect
is dat we zo een vliegwiel van positieve veranderingen tot stand brengen: de overheid geeft een
vergunning, ze komen met geld over de brug en ze stellen leerkrachten aan. Ze bouwen de school af.
Dat de effecten van ons werk vaak nog groter zijn, merkten we bij ons bezoek aan een van de
scholen van Kidshare die in aanbouw is in het dorp Isaku.

“Ik ben gelukkig” hoor ik mezelf zeggen. Het is 25 juni 2014. We zitten in de nieuwe school in Isaku, Kenia. Zojuist heeft
John Mahero van onze partner ADC het woord genomen.

"De eerste keer dat ik dat ik hier kwam zaten we in de kerk met de kinderen, het ging regenen en het
water stroomde naar binnen. Nadat Kidshare hier was gekomen en hun steun had toegezegd, is het
parlementslid van het district hier op bezoek geweest. Dat was de eerste keer dat er iemand uit de
politiek hier kwam. Hij heeft er voor gezorgd dat er een weg werd aangelegd naar het dorp. De
gouverneur van de provincie is toen ook gekomen en heeft er voor gezorgd dat de grond hier met een
bulldozer is gelijk gemaakt. Hij heeft ook geregeld dat ze alvast een klaslokaal gingen financieren. Zo
staan er binnenkort al 5 klaslokalen in dit dorp. Als Kidshare hier niet was gekomen, was dit nooit
mogelijk geweest.”
Dan is het mijn beurt wat te zeggen: “Ik ben gelukkig. Ik ben heel blij met het initiatief van ADC hier

een school te willen bouwen. ADC doet geweldig werk omdat ze omzien naar kinderen die geen
kansen hebben. Kidshare kan dit werk alleen doen omdat mensen in Nederland ons van harte
steunen: de basisschool in Anloo, vermogensfondsen Als we samenwerken dan boeken we resultaat!”
Theorie van verandering
Kidshare heeft ten doel het verbeteren van de levens van de armste kinderen. Wij willen hen toegang
geven tot basisonderwijs. We willen kwaliteitsonderwijs bieden. Het is ons streven om minimaal 90%
van deze kinderen te laten doorstromen naar het middelbaar onderwijs. Wanneer ze deze opleiding
afronden hebben ze een goede kans op een baan. Zo kunnen ze hun leven verbeteren.
In dit hele proces van het bieden van de eerste toegang tot basisonderwijs tot het vinden van een
baan is de belangrijkste stap voor het kind om zo vroeg mogelijk toegang te krijgen tot
basisonderwijs. De eerste jaren zijn de belangrijkste. In veel dorpen is nog geen school. Ouders
nemen het initiatief en vragen onze partner ADC hen te steunen. ADC heeft onderwijs als een van hun
prioriteiten geformuleerd. Ze willen wel een school bouwen maar hebben daar geen geld voor.
Kidshare helpt en bouwt vier klaslokalen. ADC verzorgt het onderwijs. De school krijgt een
vergunning. De overheid springt bij en betaalt het onderwijs en leerkrachten. Ze bouwen de school af.
Zo komt een vliegwiel van positieve veranderingen tot stand.
Ook middelbaar onderwijs

In juli 2014 waren we op bezoek bij een basisschool in Kakamega.
Daar troffen we een bevlogen vrouwelijke directeur die een middelbare school wilde starten.
In de nieuwsbrief die we vanuit Kenia stuurden, schreef ik het volgende over dit bezoek.

We rijden in Kenia naar de stad Kakamega. Daar praten we met de directeur van een
basisschool. Zij heet Margaret. Ze vertelt: “De kinderen op mijn school komen uit de
armste gezinnen. Er zijn veel alleenstaande ouders, veel weeskinderen. Veel ouders
moeten elke dag vechten om wat geld te verdienen. Ze komen uit die sloppenwijk daar.”

Ze wijst en ik zie het, een zee van lemen hutten met oude golfplaten daken.
“Veel kinderen die van mijn basisschool afkomen, stoppen met leren. Ze lopen de hele dag op straat
rond. Er zijn een paar middelbare scholen hier in Kakamega, maar daar moet je veel schoolgeld
betalen. Het is mijn droom om hier een middelbare school voor meiden te beginnen, waar ook de
armste meiden welkom zijn.” Kidshare gaat haar droom waarmaken. We hebben het project
voorgelegd aan het Eckart college in Eindhoven. Zij hebben al € 3.000 ingezameld. We hebben nu
vermogensfondsen aangeschreven. Het doel is om volgend jaar een nieuwe middelbare school voor
meiden te starten in Kakamega. De droom van Margaret is te mooi om niet in daden om te zetten!
Inmiddels is de financiering van deze school rond en kunnen we gaan bouwen.
In oktober 2015 zullen we de officiële opening vieren van deze school.
In januari daarop zullen de eerste meisjes daar les krijgen.
Barriéres wegnemen
In Kenia maken de meeste kinderen wel hun basisschool af.
Veel kinderen kunnen niet de overstap maken naar de middelbare school.
Hun ouders kunnen het schoolgeld niet betalen. Ze zijn te arm, zo komt het dat slimme, getalenteerde
kinderen zich nooit verder kunnen ontwikkelen.

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 19 meisjes begonnen met
hun middelbare schoolopleiding (op het laatste moment viel een van de geselecteerde meisjes af).
Het programma voorziet ook in regelmatige workshops en speciale trainingen voor deze TOP-girls.
Resultaten en impact
We hebben met onze partner diverse malen intensief overleg gehad over de resultaten die we willen
bereiken. We hebben afspraken gemaakt over het meten ervan op de scholen die Kidshare steunt.
De resultaten zijn een uitvloeisel van een gedeelde visie op kwaliteit van onderwijs.
Met ingang van het jaar 2015 rapporteren onze scholen over hun behaalde resultaten.

De volgende lijst geeft inzicht in de indicatoren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aantal leerlingen op school, per klas (meisjes/jongens, wezen)
Aanwezigheid op school (% totale lestijd)
Aantal kinderen per leerkracht (pupil: classroom/teacher ratio)
Uitval van leerlingen, schoolverlaters (drop-outrate)
Slagingspercentage (retentionrate) per jaar
Doorstroom naar middelbare school (completion rate)
Genderratio (verhouding meisjes/jongens)
Aanwezigheid en functioneren van een feeding programme
KCPE results (cijfers/scores voor examens) per school en peer group (district, landelijk)

In 2014 hebben we de financiering rond gekregen van 5 nieuwe scholen: Mutsuliu, Serelwe, Lukayu,
Banda en Kakamega. In 2014 waren dat 3 scholen: Isaku, Kisumu en Galilaya. Dat betekent dat
Kidshare op dit moment 8 nieuwe scholen in aanbouw heeft. We hebben daarnaast leermaterialen
aangeschaft voor 500 kinderen. We hebben 800 kinderen voorzien van leren ballen en ballonnen.
Op een kleuterschool in Makao zat een deel van de kinderen op de grond. We hebben 20 stoelen voor
hen aangeschaft.
Kidshare heeft het schoolgeld voor de middelbare school betaald voor 19 TOP-girls.
Kwaliteit onderwijs
Ook in 2014 hebben we overleg gevoerd met de ‘education department’ van ADC over kwaliteit van
onderwijs. Zoals hiervoor al gemeld hebben we afspraken gemaakt over resultaatmeting en
rapportage door de scholen. We hebben ook een workshop verzorgd voor de hoofden van scholen die

door Kidshare worden gesponsord. Voor deze workshop hebben we een nieuw instrument ontwikkeld
om de kwaliteit van het onderwijs op een school te wegen. De schoolhoofden waren zeer positief
hierover. Het instrument geeft in een oogopslag inzicht in de sterke en zwakke (te verbeteren) punten
op school. Het hoofd van de onderwijsstaf van ADC zal dit ook gaan gebruiken bij bezoeken op
scholen.
Kidshare heeft in 2014 de eerste conferentie van ADC over ‘quality education’ gesponsord met een
bedrag van € 6.470. Het was een driedaagse conferentie van alle school hoofden en voorzitters van
de school management committees. Er waren 100 mensen aanwezig. De waardering van de
deelnemers was zeer hoog. We hebben afgesproken dat deze een vervolg zal krijgen.

Andere projecten
In 2014 hebben we een vierwiel aangedreven auto (4 WD) gekocht voor ADC:
Deze auto is gesponsord door drie Haarlemse kerken: Protestantse gemeente Haarlem-centrum,
Lutherse kerk Haarlem en Beverwijk en de Remonstrantse kerk.
Het was een project dat een zeer hoge prioriteit had voor ADC.
Het maakt het ADC mogelijk om op de zeer moeilijk begaanbare wegen op het platteland van Kenia
snel de dorpen te bereiken. We hebben het in het verleden zelf meegemaakt dat we met een gewone
auto niet verder konden vanwege de grote regenval. Met een 4 WD is dat geen probleem meer.
Op de volgende pagina staat een overzicht van de projecten van Kidshare.

Projecten stichting Kidshare
Nummer
2010
1001
1002
1003

Projectnaam

Actie door

Tafels en stoelen voor 1000 kinderen
Water voor Kenia (9 dorpen)
School Boyani

De Ark Haarlem
Kerken Haarlem
ECL Haarlem

Afgedaan
Oplevering
Jaar
2011
2014
2013

2011
1101 School Kisumu

De Ark Haarlem

2015

2012
1201 School Isaku

OBS Anloo

2015

2013
1301
1302
1303
1304

Eckart college Eindhoven
Haarlem college
De Kring Haarlem
Zernike college Zuidlaren

2015
2015
2015
2015

Kon Emmaschool Haarlem

2016

Eckart college Eindhoven
Haarlem college
RKVV DSS
Kidshare
Bedrijf
RKVV DSS
Kidshare
Kidshare
Haarlemse kerken

2015
2016
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2014

School Galilaya
School Mutsuliu
School Serelwe
School Lukayu
School
1305 Gambaragai
2014
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409

Girls sec. school Kakamega
School Viyalo
School Tolilet
Conference 'quality education'
School Banda
School Levin
20 stoelen Makao school
TOP-girls programma
4 wheel drive car

Activiteiten in Nederland
Kidshare wil een actie voeren op scholen en bij clubs in Nederland.
We laten hun project in Kenia zien. De kinderen halen geld op met allerlei activiteiten zoals ´heitje
voor een karweitje´of een sponsorloop. Dat is het begin van onze fondsenwerving voor een nieuwe
school in Kenia. Aanvullend zamelen we geld in bij vermogensfondsen. Kidshare werkt ook samen met
stichting Wilde ganzen
Zij geven een premie van 55% op het door ons ingezamelde geld.
In 2014 hebben we de volgende acties gevoerd.
+Koningin Emmaschool Haarlem
+De Kring Haarlem
+Eckart college Eindhoven
+Haarlem college
+RKVV DSS Haarlem (voetbalclub)
+OBS Anloo

Beklimming Kilimanjaro
Het jaar 2014 stond ook in het teken van het organiseren van ons eerste ´event´ de beklimming van
de Kilimanjaro. Dat is de hoogste berg van Afrika met 5895 meter.
Deze TOP stond voor ons symbool voor onze actie. We wilden met deze klim geld ophalen voor TOPgirls, een nieuw programma van Kidshare. TOP-girls zijn meisjes die heel slim zijn. Hun ouders zijn
echter zo arm dat ze niet het schoolgeld voor de middelbare school kunnen betalen.
Elf deelnemers uit Nederland deden mee. Ze lieten zich sponsoren voor dit doel. Ze organiseerden
etentjes, diners en vroegen familie, vrienden en collega’s om een bijdrage. Kidshare organiseerde in
juni 2014 ook een aantal bootcamps. Samen brachten we in 2014 € 22.260 bij elkaar. Ook kregen we
er 18 nieuwe donateurs bij. Met deze opbrengst hebben we ons doel bereikt: in 2015 zijn 19 meisjes
gestart met hun middelbare schoolopleiding.
Het team stond op 31 juli in de vroege ochtend op de TOP van de Kilimanjaro.
Twee Keniaanse meisjes klommen met ons mee. Ook zij kwamen boven.

Het bestuur van de stichting
In 2014 bestaat het bestuur uit 5 bestuursleden. Statutair is bepaald dat het bestuur bestaat uit
maximaal 5 bestuursleden. Het bestuur heeft besloten de statuten aan te passen om het zo mogelijk
te maken dat er meer bestuursleden bij komen. We hebben veel werk te doen. De huidige 5
bestuursleden zijn:
Hans van Driel, voorzitter
Hij is ontwikkelingseconoom en registeraccountant.
Marianne Vogels, portefeuille PR en communicatie
Marianne is sociaal psychologe met als specialisatie gedragsbeïnvloeding.
Gea Dekker is algemeen bestuurslid.
Zij is psychotherapeute en heeft gewerkt aan een gezondheidsproject in Mali.
Johan van den Tweel is secretaris van de stichting. Hij is werkzaam als programmamanager bij de
onderwijsinspectie.

Johan heeft een MBA en een brede managementervaring. Hij heeft de portefeuille onderwijs in het
bestuur. In 2013 is Iris Komen tot het bestuur toegetreden. Iris heeft HTS Bedriifskunde en
internationale technologische ontwikkelingskunde gestudeerd. Iris is algemeen bestuurslid.
Marianne en Iris hebben eind 2014 hun bestuursfunctie neergelegd.
Bestuursleden kunnen hun onkosten declareren bij de stichting. Ze hebben in 2014 van deze
mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Het bestuur wil de kosten van fondsenwerving beperken.
Het bestuur heeft in 2014 twee keer een bezoek gebracht aan onze partnerorganisatie in Kenia.
bezocht. Op 7 februari 2014 waren we op de de promotie van dr. Sara Kinsbergen. Zij promoveerde
op een onderzoek naar het werk van private initiatieven in ontwikkelingslanden. Haar proefschrift
heeft als titel: “Behind the pictures. Understanding private development initatives”. Op 20 november
2014 waren wij op de Nationale Vakdag Fondsenwerving in Rotterdam.
Communicatiebeleid
Het bestuur wil zo goed mogelijk laten zien waar het ingezamelde geld naar toe gaat.
We willen resultaten boeken en deze ook zichtbaar maken. Op deze manier denken we te kunnen
laten zien dat iedere euro goed besteed wordt. Ook willen we duidelijk maken dat bestede euro’s daar
veel waarde toevoegen. Het is waardevol als kansloze kinderen kansen krijgen en zich ontwikkelen tot
volwaardige leden van de samenleving.

Bij acties op scholen verzorgen we een presentatie over de kinderen van ‘hun school’ in Kenia.
We maken een mooi spandoek voor de school.
We hebben een website waar uitgebreide informatie is te vinden.
Onze facebook pagina is een platform voor berichten en foto’s en fungeert ook als een interactief
medium.
We hebben vanuit Kenia in november 2 rondzendmails naar Nederland.
Ook hebben we twee digitale nieuwsbrieven verstuurd via Mailchimp.
Resultaten
Het jaar 2014 was het vijfde jaar van stichting Kidshare.
In de jaarrekening hieronder is te lezen dat we een fantastisch jaar achter de rug hebben.
Onze totale inkomsten waren € 143.250 in 2014. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van
2013. We hebben in 2014 acties gevoerd op vijf scholen in Nederland.
Toekomst
Kidshare wil de komende jaren meer scholen gaan bouwen voor de armste kinderen. We willen gaan
uitbreiden naar een ander land in Afrika. In 2015 zullen we een bezoek brengen aan een nieuwe
partnerorganisatie. We hebben de ambitie om de levens van veel arme kinderen te verbeteren.

Bedankt !
In 2014 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. Jullie bijdrage komt terecht bij die kinderen die dit het hardst nodig hebben.
We danken jullie heel hartelijk voor jullie steun !
Hans van Driel, Voorzitter
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Balans per 31 december (na resultaatbestemming in euro)
2014

2013

Liquide middelen
Vorderingen

95.917
2.000

72.561
22.807

Totaal activa

97.917

95.368

2.843

6.536

Bestemmingsfonds

20.183

30.112

Kortlopende schuld

74.891

58.720

Totaal passiva

97.917

95.368

11.067

9.287

ACTIVA

PASSIVA
Bestemmingsreserve

Staat van baten en lasten (in euro)
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
onbestemde giften
bestemde giften:
# project 1002 waterpompen
# project 1101 school Kisumu
# project 1201 school Isaku
# project 1301 school Galilaya
# project 1302 school Mutsuliu
# project 1303 school Serelwe
# project 1304 school Lukayu
# project 1305 school Gambaragai
# project 1306 rolstoel
# project 1401 school Kakamega
# project 1405 school Banda
# project 1406 Levin

3.500
8.000
8.000
4.650

1.750
3.255
14.711
17.000
14.557

168
7.000
15.000
5.000

# project 1408 TOP-girls

22.260

Bijdragen klim Kilimanjaro

15.786

Baten uit acties van derden
# project 1301 school Galilaya
# project 1302 school Mutsuliu
# project 1303 school Serelwe
# project 1304 school Lukayu
# project 1305 school Gambaragai
# project 1401 school Kakamega
# project 1402 school Viyalo
# project 1406 school Levin
# project 1409 4 wheel drive car

10

3.000
1.545
3.315
5.175
2.285
3.000
1.200
1.048
26.000

3.000
1.545

964

1.047

143.250

66.330

138.437

48.856

2.517
15.786

762

132

129

Som der lasten

156.872

49.747

RESULTAAT

-13.622

16.583

-3.693

7.841

-9.929

8.742

-13.622

16.583

Ontvangen rente
Som der baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten klim Kilimanjaro
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan
bestemmingsreserve
Toevoeging/onttrekking aan
bestemmingsfonds
Totaal

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 2014 is opgemaakt is gelijk aan het kalenderjaar 2014.
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 partnerorgansatie 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.
Er staat ook een vordering van € 2.000. Dit is een toezegging door een vermogensfonds van
€ 2.000 voor het project Galilaya.
Passiva
Reserves
Wij hebben een bestemmingsreserve voor besteding aan projecten in Kenia. Deze is bedoeld om de bijdrage
van Kidshare aan nieuwe projecten te kunnen betalen. Dit is een bedrag van € 2.843 per 31 december 2014.
Fondsen
We hebben een bestemmingsfonds gevormd voor een aantal nieuw te bouwen scholen in Kenia.
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:
# project 1305 Gambaragai, actie door Kon. Emmaschool Haarlem
# project 1402 Viyalo, actie door het Haarlem college
# project 1406 Levin, actie gehouden door RKVV DSS te Haarlem
Met deze acties hebben we een totaal bedrag van € 14.183 in dit fonds kunnen reserveren.
We hebben ook een fonds gevormd met de naam ‘Noodfonds scholen’. Dit is een fonds waaruit we een
basispakket materialen kunnen betalen voor scholen bv. tafels, stoelen, bord, krijtjes, school boeken, schriften,
pennen en soms een zak maïs voor de schoollunch als de ouders te arm zijn die zelf te kopen. In dit fonds zit
€ 6.000.
Kortlopende schulden
Op de balans per 31 december 2013 staat een bedrag van € 74.891 aan schuld aan onze partner ADC in Kenia.
Dit bedrag is toegezegd voor de volgende projecten:

1002
1101
1201
1301
1401
1405
1408

Water
Kisumu school
Isaku school
Galilaya school
Kakamega school
Banda school
TOP-girls program
Totaal

1.021
14.034
13.405
13.406
6.865
3.900
22.260
74.891

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

11.067

Daarnaast hebben we voor meerdere projecten bestemde giften ontvangen.
Deze posten staan gespecificeerd in het overzicht van baten hierboven.
In 2014 hebben we voor het nieuwe TOP-girls programma totaal € 22.260 ontvangen.
Dit bedrag is bij elkaar gebracht als sponsorgeld door de klimmers van de Kilimanjaro.
We hebben ook een bedrag ontvangen van € 15.786 als bijdragen voor de klim van de berg.
Baten uit acties van derden
Deze baten staan gespecificeerd in het overzicht van de inkomsten hierboven.
Totaal baten

€ 143.250

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

1101
1201
1301
1302
1303
1304
1401
1404
1405
1407
1408
1409

Water
Isaku
Galilaya
Mutsuliu
Serelwe
Lukayu
Kakamega
Conference Quality education
Banda
Stoelen Makao school
TOP-girls program
4-Wheel-drive car
Totaal

316
2.449
2.631
24.413
14.235
14.328
10.200
6.470
15.000
135
22.260
26.000
138.437

Kosten eigen fondsenwerving

€

Kosten beklimming Kilimanjaro

2.517
15.786

Kosten beheer en administratie
Betreft kosten KvK en bank

€

132

Totaal lasten

€ 156.872

Resultaat

€ (13.622)

Het percentage ‘besteed aan de doelstelling’ als deel van de totale baten is:
138.437/143.250 x 100%= 96,6 %
Het percentage ‘besteed aan doelstelling’ als deel van de totale lasten is:
138.437/156.872 x 100%= 88,2 %
Het percentage ‘kosten eigen fondsenwerving’ als deel van de totale baten is:
2.517/ 143.250 x 100%= 1,7 %.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van stichting Kidshare zijn goedgekeurd in de
bestuursvergadering van 6 april 2015.

