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Bestuursverslag 2021
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 31 december 1987 onder de naam
De stichting is gevestigd te Aalsmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Amsterdam onder nr. 41224830.
Statutaire Doelstelling
Stichting Kinderhulp Afrika heeft als doel:
a. het helpen en ondersteunen van weeskinderen in Afrika
b. het geven van voorlichting aan de Nederlandse bevolking over de nood in Afrika
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Missie
Kansarme (wees)kinderen in Oeganda een hoopvolle toekomst bieden
Visie
Kinderhulp Afrika biedt een hoopvolle toekomst aan kansarme kinderen in Oeganda, waar ouders en
ondersteunende familieverbanden ontbreken. Wij focussen op:
1. Het bieden van hoogwaardig onderwijs
2. Opvang, zorg en opvoeding
3. Groeien naar volwassen zelfstandigheid
Belanghebbenden
De belanghebbenden zijn de kinderen op onze campus, onder de hoede van onze uitvoerende
email, telefoon en whatsapp.
Gehanteerde fondsenweringsmethoden
De fondswerving door de stichting geschied door vaste donateurs/sponsors, het indienen van projecten
bij vermogensfondsen, en het houden van specifieke acties bij onze achterban.
Samenstelling bestuur
Dhr. M. Piet
Dhr. A.J. van der Kraan
Dhr. V.C. Leighton
Dhr. G.J. van Leeuwen
Dhr. A.J. Hansen
Dhr. A.V. Rijken

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

De hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden zijn terug te vinden op onze website:
www.kinderhulp-afrika.nl/hoofd-en-nevenfuncties-bestuursleden

In 2021 mochten wij ons wederom een Erkend Goed Doel noemen volgens het CBF. Dit
keurmerk geeft aan dat wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die zijn vastgelegd door
de Commissie Normstelling.

Door de Belastingdienst is de stichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
onder het fiscaal nummer RSIN 008584606.
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In dit jaarverslag leggen wij financiële verantwoording af over het jaar 2021. Ook vertellen we het verhaal
achter de cijfers. In het jaarverslag staan we niet alleen stil bij het afgelopen jaar. We delen ook onze visie
op de toekomst, zowel voor onze activiteiten in Nederland als voor die van de uitvoerende organisatie in
Namugongo, Oeganda.

Terugblik op 2021
Net als 2020 werd ook het jaar 2021 gedomineerd door de Covid-19 pandemie. In Uganda gold dat nog
sterker dan in Nederland, omdat de scholen het hele jaar gesloten bleven. De (wees)kinderen verbleven
bij hun voogden en ouders, een deel van het jaar zelfs in volledige lockdown. Voor scholieren van alle
leeftijden opnieuw een jaar van oplopende leerachterstand.
Na langdurige reisrestricties konden drie leden van het bestuur eind oktober 2021 eindelijk weer een
bezoek brengen in Uganda. Terugblik op de moeiten van het jaar, maar vooral ook verwachting en
vooruitzicht naar een beter 2022, stonden centraal in besprekingen met de uitvoerende directeur en met
diverse afdelingshoofden. Ook werd een controle uitgevoerd op de administratie, en is de financiële
budgettering voor 2022 voorbereid.
Onze werknemers, van leraren tot bewakers, en van medisch personeel tot kinderverzorgsters konden
we niet zonder salaris naar huis sturen zoals dat bij vele scholen in Uganda wel gebeurde. Onze bijna 100
werknemers hebben ook hun gezinnen te voeden. In Oeganda geldt in de meeste beroepen: geen werk,
geen geld. Daartegenover hebben wij ons personeel voor 80% doorbetaald. Hierdoor slaagden wij erin
om al het zorg- en onderwijspersoneel vast te houden totdat de scholen weer open mochten.
Schoolgelden van betalende ouders vormen gewoonlijk de grootste inkomstenpost van de uitvoerende
organisatie. Door het wegvallen van die inkomsten gedurende bijna twee jaar, was de druk op Kinderhulp
Afrika als fondsenwervende organisatie groot.
Gelukkig mochten we van vele gulle giftgevers hulp ontvangen door donaties in het noodfonds. Onze
loyale achterban bleef trouw hun sponsorgelden betalen, Stichting Hart voor Kinderen bleef de
contributie betalen voor de 92 kinderen die zij op onze basisschool geplaatst hebben, en verschillende
bedrijven, kerken en particulieren hebben in het noodfonds bijgedragen.
We hebben vanuit het noodfonds:
de salarissen voor 80% door kunnen betalen,
voedselhulp kunnen geven aan gezinnen die het moeilijk hadden,
kerstpakketten kunnen uitdelen,
online onderwijs kunnen opzetten.
Als bestuur zijn we dankbaar voor de hulp, de vrijgevigheid en de bereidwilligheid van al onze donateurs.
Leeg lokaalLeeg lokaalLeeg lokaal

Lege klaslokalen

Online onderwijs
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Realisatie van doelen
Onze statutaire doelstelling om weeskinderen te helpen en te ondersteunen is voor 2021 op een
bijzondere manier bereikt. De vorm van die hulp en ondersteuning was anders dan anders. We hebben
de kinderen en hun voogden kunnen ondersteunen en helpen met voedselvoorziening en onderwijs,
door lessen uit te delen op papier en via whatsapp, en door videolessen te geven via het internet.
Tevens is één van onze statutaire doelstellingen het geven van voorlichting aan de Nederlandse
bevolking over de nood in Afrika. Dit hebben we gedaan door middel van persberichten, via sociaal
media en via nieuwsbrieven per post en per email.
Gerealiseerde bouwactiviteiten
Ondanks de pandemie konden we in het jaar 2021 verschillende projecten (af)bouwen. Een deel van de
fondsen daarvoor was al eerder geworden en stond al als bestemmingsreserve in het jaarverslag van
2020. In 2021 mochten we nog aanvullende donaties ontvangen zodat we konden realiseren:
De verharding van het pad van de kleuterschool (SAM) naar de rest van de campus,
Een groot deel van de bouw van een practicumlokaal voor natuurkunde, scheikunde en biologie
Ommuring van het terrein, op last van de onderwijsinspectie
Vernieuwing van medische apparatuur in de behandelkamer van de tandarts
Activiteiten die we in 2021 hoopten te bereiken, maar die niet gerealiseerd konden worden vanwege
Covid-19, zijn doorgeschoven naar 2022.

Behandelkamer van de tandarts

400 meter ommuring van het campus terrein

In aanbouw: practicumlokaal voor natuurkunde, scheikunde en biologie
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Planning 2022
Ons motto is en blijft van kansarm naar kansrijk . Als stichting willen daar ook in 2022 inhoud aan
geven. De vooruitzichten voor het komende jaar zijn nog onzeker, omdat we afhankelijk zijn van de
verdere ontwikkelingen van het virus en de regelgeving van de Oegandese overheid.
De scholen openen weer op 10 Januari 2022. Wat dit gaat betekenen voor de inkomsten van
Welfare Mission is nog onduidelijk. Of ouders in staat zijn om schoolgeld te betalen is onzeker. De
verwachting is dat Kinderhulp Afrika in ieder geval het eerste kwartaal nog extra financiële steun vanuit
het noodfonds naar Oeganda zal moeten overmaken.

Begroting baten 2022
3,7%

Begroting lasten 2022
11,1%

1,6%
Besteding aan
doelstelling

Baten uit eigen
fondswerving
Kosten eigen
fondswerving

Uitvoeringskosten
eigen organisatie
Onttrekking aan
bestemmingsreserves

96,3%
87,2%

Activiteiten
De financiën voor de volgende projecten zijn reeds of deels ontvangen en worden in dit jaarverslag
genoemd onder bestemmingsreserve diverse kleine projecten. Deze projecten worden in 2022 afgerond:
Het afbouwen en bevoorrading van het practicumlokaal voor natuurkunde, scheikunde en biologie
De uitrol van het Jolly Phonics lesprogramma voor de onderbouw van de basisschool
Aankoop van nieuwe matrassen
Wij hopen in de loop van 2022/2023 sponsors te vinden voor enkele nog te realiseren bouwkundige
aanpassingen en uitbreidingen, o.a.:
De aanleg van een 3de verhard volleybalveld
Het uitbreiden van computer onderwijs met 50 werkstations
Het uitbreiden van bibliotheekboeken en -interieur
Bouw van een schaduwhut bij de jongensslaapzalen
Speeltuin bij de kleuterschool SAM

Het verharde pad naar de kleuterschool (SAM)
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Financieel verslag
Over het algemeen kunnen we in 2021 terug zien op een financieel positief jaar. De Covid-19 pandemie
heeft geleid tot financiële aanpassingen. We hebben in 2020 een Corona noodfonds in het leven geroepen
waaruit we extra gelden hebben kunnen doneren voor voedselhulp aan gezinnen en extra ondersteuning
aan CWM. Doordat de pandemie langer aanbleef dan we vorig jaar gehoopt hadden, waren er meer
fondsen nodig dan dat we oorspronkelijk begroot hadden. Omdat onze focus dit jaar gericht was op het
noodfonds, zien we dat de bouwprojecten en andere activiteiten (diverse projecten) minder opgebracht
hebben dan begroot.

Verhouding tussen wervingskosten en
de som van geworven baten 2021

Dit gaven wij uit in 2021:
-

3,6%

8,6%

3,2%
Besteed aan
doelstelling

Som van geworven baten

Wervingskosten

Wervingskosten

Kosten beheer en
administratie
88,2%

96,4%

Reserves
In ons financieel verslag hebben wij de volgende reserves opgenomen:
Continuïteitsreserve , dit is een door het bestuur vastgesteld bedrag waarmee wij, bij tijdelijk
wegvallen van inkomsten, onze
voor tenminste 3
maanden kunnen waarborgen,
Bestemmingsreserve reis betreft door donateurs vooruit betaalde gelden voor een nog te
organiseren reis naar Oeganda,
Bestemmingsreserve noodfonds is bedoeld om ook in het komende jaar de financiële stabiliteit van
nog te helpen waarborgen,
Bestemmingsreserve diverse kleine projecten bestaat uit reeds ontvangen donaties voor nog uit te
voeren projecten, zoals hierboven genoemd.
We zijn dankbaar dat we in 2021 aan alle financiële verplichtingen hebben kunnen voldoen. We zien het
nieuwe jaar positief tegemoet.
Het eindsaldo van de bankrekeningen per ultimo 2021 is het startbedrag voor 2022.
De verkorte jaarrekening 2021 volgt hierna. Het uitgebreide verslag is bij ons op te vragen.
Dit jaarverslag, opgesteld conform de richtlijnen van het CBF, is gecontroleerd en akkoord bevonden
door een kascommissie op 5 april 2022 en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van
12 april 2022.
De voorzitter,

De penningmeester,

M. Piet

V.C. Leighton
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Aan:
Stichting Kinderhulp Afrika
T.a.v. Het Bestuur
Postbus 70
1430 AB Aalsmeer

Betreft: Jaarrekening 2021

Wernhoutsburg, 12 april 2022

Geacht Bestuur,
Overeenkomstig uw opdracht stelde ik, aan de hand van de door u verstrekte gegevens,
de jaarrekening 2021 voor u op.
Volledigheidshalve wijs ik u erop dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid en
volledigheid van de financiële administratie en de door u verstrekte gegevens bij u als bestuur
berust.
Alhoewel op deze stukken geen accountantscontrole is toegepast, is er tijdens de controle van de
administratie en opstellen van de jaarrekening op geen enkele wijze gebleken dat de ter beschikking
gestelde gelden op oneigenlijke wijze zijn besteed.
Voor het verstrekken van nadere informatie en toelichting ben ik uiteraard beschikbaar en ik
vertrouw erop u hiermee naar tevredenheid van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Van Egeraat Administratie
E. Schall-van Egeraat
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1.1 Samenstellingsverklaring
Aan: Stichting Kinderhulp Afrika
De jaarrekening van Stichting Kinderhulp Afrika is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten
over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder
de Standaard 4410 "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons
verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking
en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsverklaring bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt
en dat u ons alle relevante informatie aanlevert.
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
hebt voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze
kennis van Stichting Kinderhulp Afrika.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er
dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
Wernhoutsburg, 12 april 2022
Van Egeraat Administratie
E. Schall-van Egeraat
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