
Jaarverslag 2020 Stichting Vrienden van Kibera

Inhoudelijk jaarverslag

In het jaarverslag maken we onderscheid tussen de activiteiten die enerzijds de school betreffen

anderzijds (het voortbestaan van) de stichting zelf.

Activiteiten 2020 t.b.v. Oloo Children Centre

Korte termijn

Vanwege de corona-pandemie waren de activiteiten van de stichting in 2020 anders dan gepland. Het

onderwijs in Kenia kon door een lockdown een hele tijd niet gegeven worden. In die periode heeft de

staf het gebouw vrijwel helemaal opnieuw opgetrokken. Met onze financiële bijdrage konden de

materiaalkosten gedekt worden. Het nieuwe gebouw is begin 2021 in gebruik genomen en is een

grote verbetering.

Lange termijn

Vanwege de maatregelen als gevolg van de corona-pandemie is het plan voor een maandelijkse

bijdrage uitgesteld.

Van Wilde Ganzen hebben we het advies gekregen het Oloo Children Centre in contact te brengen

met een Keniaanse ontwikkelingsorganisatie, Kenya Community Development Foundation. “KCDF is a

public philanthropic foundation that supports sustainable community driven development”. Doel van

het leggen van het contact is verduurzaming van het Oloo Children Centre. Judy Oloo, de directeur

van de school, wil graag in gesprek met KCDF. De mogelijkheden worden in 2021 onderzocht.

Stichting Vrienden van Kibera

Communicatie

In oktober 2020 is een digitale nieuwsbrief verspreid onder donateurs en relaties. Daarnaast is de

website vernieuwd (www.vriendenvankibera.nl).

Er is een folder ontwikkeld en afgedrukt met informatie over de school en over de activiteiten van de

stichting. De folder wordt via verschillende kanalen verspreid.

Verhalen van enkele leerlingen en docenten werden opgetekend om inzichtelijk te maken wat de

betekenis van de school is en wat de impact van onze ondersteuning is. Deze verhalen worden

verwerkt tot een mooie tekst voor op de website en ten behoeve van verdere communicatie.

Bestuur

Het bestuur heeft in 2020 vier keer vergaderd. Gerda Geerdink neemt sinds 2020 deel aan

bestuursactiviteiten, tot nu toe zonder formeel stemrecht. Daarnaast is er regelmatig overleg geweest

met een bevriend Nederlands echtpaar dat in Nairobi woont en werkt en goed contact heeft met de

directeur van de school.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Peter Doting: Voorzitter

Femke van Glansbeek – Timmermans: Secretaris

Willem Bens: Penningmeester
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Jaarrekening 2020 - Stichting Vrienden van Kibera

U leest de jaarrekening van stichting Vrienden van Kibera voor het boekjaar 2020. Op deze pagina

vindt u een korte uitleg van de werkzaamheden die verricht zijn in 2020 en de daarbij horende

kosten, zoals verder verwerkt in de balans (pagina 3) en winst- en verliesrekening (pagina 4) van dit

document.

Verantwoording

Gedurende het jaar 2020 heeft de stichting zich beziggehouden met fondsenwerving bij zowel

personen als bedrijven. Dit heeft geleid tot een totaal van EUR 16.792,38 aan giften. Het overgrote

deel hiervan is afkomstig van eenmalige bedrijfsgiften - EUR 14.392,38.

Tijdens het jaar 2020 is EUR 13.209,89 uitgegeven aan de doelstellingen van de stichting. Met dit geld

is onder andere het volgende bewerkstelligd:

1. Aanschaf van een hervulbare watertank om kosten voor drinkwater te verminderen.

2. Aanschaf van de grond onder de school om maandelijkse kosten (pacht) terug te dringen.

3. Aanschaf van materialen voor de bouw van een nieuw schoolgebouw.

Voor het jaar 2021 en daarna heeft de stichting zich als doel gesteld meer periodieke giften en

daarmee herhaaldelijke giften binnen te halen. Door commitment te krijgen van zowel individuen als

bedrijven op een periodieke gift voor een langere periode, kan de stichting risico voor de continuïteit

van de stichting mitigeren en meer zekerheid bieden aan de directeur van de school, Judy Oloo, en de

schoolgaande kinderen in Kibera.

3



Balans per 31 December 2020 na resultaatbestemming

31 december 2020 31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende Activa

Liquide middelen 6.487,30 3.245,17

Totaal Activa 6.487,30 3.245,17

31 december 2020 31 december 2019

€ €

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen 6.487,30 3.245,17

Totaal Passiva 6.487,30 3.245,17
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Staat van baten en lasten over 2020

Saldo 2020 Saldo 2019

€ €

Baten (uit fondsenwerving) 16.792,38 5.215,10

Periodieke giften personen 2.050,00

Periodieke giften bedrijven 0,00

Eenmalige giften personen 350,00

Eenmalige giften bedrijven 14.392,38

Lasten

Besteed aan doelstellingen (13.209,89) (1.750,00)

Algemene lasten (340,36) (219,93)

Resultaat 2019 3.242,13 3.245,17
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