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Bestuursverslag 2020 
 

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 31 december 1987 onder de naam 
‘Vrienden van het Afrikaans Kinderkoor’. De naam werd gewijzigd in Kinderhulp Afrika op 8 januari 1991. 
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 de organisatie Children’s 
Welfare Mission. Wekelijks is er met het bestuur van deze organisatie contact via email, telefoon en 
whatsapp.  
 
Gehanteerde fondsenweringsmethoden 
De fondswerving door de stichting geschied door vaste donateurs/sponsors, het indienen van projecten 
bij vermogensfondsen en houden van specifieke acties bij onze achterban. 
 
Samenstelling bestuur 
Dhr. M. Piet Voorzitter 
Dhr. A.J. van der Kraan Secretaris  
Dhr. V.C. Leighton Penningmeester 
Dhr. G.J. van Leeuwen Algemeen lid 
Dhr. A.J. Hansen Algemeen lid 
Dhr. A.V. Rijken Algemeen lid 
 
De hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden zijn terug te vinden op onze website: 
www.kinderhulp-afrika.nl/hoofd-en-nevenfuncties-bestuursleden 
  

 
Afgelopen jaar 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 fiscaalnummer RSIN 008584606.  
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In dit jaarverslag willen we de financiële verantwoording afleggen over het jaar 2020 maar ook iets 
vertellen over het verhaal achter de cijfers. In het jaarverslag willen we niet alleen stilstaan bij het 
afgelopen jaar, maar we willen ook vooruit kijken en onze visie delen voor de toekomst, zowel in 
Nederland als voor de uitvoerende organisatie in Namugongo, Oeganda.  

 
Terugblik op 2020 
 

Het jaar 2020 was anders dan andere jaren. Veel plannen die gemaakt waren konden niet doorgaan. De 
geplande vrouwenreis naar Oeganda  in maart, de vrijwilligers die in de kliniek zouden helpen, de jaarlijkse 
bezoeken van het bestuur aan de campus, iedereen moest zoveel mogelijk thuis werken en veel van de 
geplande fondswervingsacties met scholen konden niet doorgaan. De fondswerving doelen die we 
hadden moesten we veranderen. Door COVID-19 werd alles anders. 
 
De kinderen en het personeel in Namugongo hebben een zwaar jaar gehad. 
De scholen werden gesloten en de (wees)kinderen moesten naar hun 
voogden. Voor hen was het dubbel afzien. Niet naar school en bij hun 
voogden in de dorpen was het bittere armoe. Vaak geen werk en geen geld 
voor eten. 
 
De nood was groot. Onze werknemers, van leraren tot bewakers, totaal 
bijna 100 werknemers, die ongeveer 500 monden moesten voeden, konden 
we niet zonder salaris naar huis sturen. De families waar “onze” 
weeskinderen waren, hadden vaak niet of bijna niet te eten. De druk op 
onze organisatie was groot. 
 
Gelukkig mochten we van vele gulle giftgevers hulp ontvangen door donaties in het noodfonds, dat 
specifiek voor dit doel bestemd is. Dankzij de hulp van onze trouwe achterban, de sponsorouders die 
trouw hun sponsorgeld betaalden, Stichting Hart voor Kinderen die 92 kinderen bij ons sponseren, EO 
Metterdaad, verschillende bedrijven, particuliere initiatieven en vermogensfondsen hebben we meer 
kunnen doen dan aanvankelijk gedacht.  
 
We hebben:  

 de salarissen voor 70% door kunnen betalen, wat op zich uniek is in een land als Oeganda waar 
de regel is: geen werk, geen geld.  

 voedselhulp kunnen geven aan gezinnen die het moeilijk hadden  
 een geweldige kerst voedselactie kunnen houden door extra donaties van vele giftgevers en 

organisaties.  
 Onze scholen corona-proof kunnen maken, zodat de examenklassen weer naar school mochten 

komen 
 
Als bestuur zijn we dankbaar voor de hulp, de vrijgevigheid en de bereidwilligheid van al onze giftgevers.  
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Doelrealisatie 
Onze statutaire doelstelling om weeskinderen te helpen en te ondersteunen is voor 2020 bereikt, al was 
de vorm van hulp en ondersteuning anders dan anders. We hebben de kinderen kunnen ondersteunen 
en helpen met voedselvoorzieningen en onderwijs, door lessen uit te delen op papier en waar mogelijk 
les te geven via 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 2020 verschillende projecten bouwen, waarvoor we reeds 
een deel van de fondsen geworven hadden en genoemd stonden als bestemmingsreserve in het 
jaarverslag van 2019. Tevens mochten we hiervoor in 2020 aanvullende donaties voor ontvangen:  

 Afbouw van het woonhuis voor het hoofd van de lagere school 
 Uitbreiding van de jongensslaapzalen 
 Renovatie van een toiletgebouw 
 Het uitbreiden van de speeltuin 
 Verbeteren van het elektriciteitsnetwerk door een grote transformator en het plaatsen van een 

elektriciteitspaal.  
 
Daarnaast konden we de volgende activiteiten uitvoeren: 

 De start van de aanleg van een pad van Samaritan Day Care & Kindergarten (SAM) naar de rest van 
de campus.  

 Het corona-proof maken van de scholen 
 De aanleg van paden tussen verschillende gebouwen  
 Het maken van nieuwe stapelbedden voor de kinderen in de slaapaccommodaties.  

 
Activiteiten die we vorige jaar in ons verslag hoopten te bereiken voor 2020, welke niet haalbaar waren 
vanwege Covid-19, zijn doorgeschoven naar 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uitbreiding van de jongensaccommodatie 
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81%

8,4%

10,6%

Begroting lasten 2021
€ 413.705

Besteding aan
doelstelling

Uitvoeringskosten
eigen organisatie

Onttrekking aan
bestemmingsreserves

 

 

 

 

Planning 2021 
 

Ons motto is en blijft ‘van kansarm naar kansrijk’. Als stichting willen daar ook  in 2021 inhoud aan 
geven. Helaas is echter Covid-19 nog niet voorbij en wordt 2021 ook een jaar waarin alles anders is. De 
vooruitzichten zijn nog moeilijk te voorspellen, omdat we afhankelijk zijn van de verdere ontwikkelingen 
van het virus en de regelgeving van de Oegandese overheid.  
 
De verwachting is dat in de loop van 2021 onze campus stapsgewijs weer open kan en scholen weer 
opengesteld gaan worden. Onze hoop is dat in het laatste kwartaal van 2021 alles weer normaal gaat 
worden in Oeganda. Dat wil zeggen: dat alle kinderen weer naar school mogen.  
 
Bouwactiviteiten 
 
De financiën voor de volgende projecten zijn reeds of deels ontvangen en worden in dit jaarverslag 
genoemd onder bestemmingsreserve. Deze werkzaamheden worden in 2021 afgerond: 

 Bouw van een wetenschapsruimte 
 Een eerste bijdragen is geleverd aan diverse projecten, waaronder Jolly Phonics, de tandartskliniek 

en de omheining van de muur  
 
Wij hopen in de loop van 2021/2022 sponsors te vinden voor enkele nog te realiseren bouwkundige 
aanpassingen en uitbreidingen, o.a.: 

 Vernieuwing van medische apparatuur in de tandartskliniek 
 Bestrating van een aantal wegen, waaronder naar SAM 
 Het uitrollen van het Jolly Phonics programma (leermiddelen basisschool) 
 Verdere uitbreiding van het ommuren van het terrein, op last van de onderwijsinspectie 
 Maandelijkse financiële ondersteuning van de kliniek 
 De aanleg van een 3de volleybalveld 
 Het uitbreiden van computer onderwijs met 50 computers 
 Het uitbreiden van bibliotheekboeken en interieur bibliotheek 
 Inrichting van de wetenschapsruimte 
 Een fietsenplan voor de NSVS (middelbare school) 
 Bouw van een schaduwhut bij de jongensslaapzalen 
 Speeltuin bij SAM (kleuterschool)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96,4%

3,6%

Begroting baten 2021
€ 413.705

Baten uit eigen
fondswerving
Kosten eigen
fondswerving



 

Stichting Kinderhulp Afrika 
Jaarverslag 2020 

Pagina 5 

Financieel verslag 
 
Over het algemeen kunnen we in 2020 terug zien op een financieel positief jaar. De Covid-19 pandemie 
heeft geleid tot financiële aanpassingen. We hebben een Corona noodfonds in het leven geroepen 
waaruit we extra gelden hebben kunnen doneren voor voedselhulp aan gezinnen en extra ondersteuning 
aan CWM. Door oprichting van het noodfonds zien we dat de algemene mailing acties  en kleine projecten 
minder opgebracht hebben dan begroot. Giften van SAM (voorheen Nafasi) zijn ook teruggelopen doordat 
er geen speciale acties zijn gehouden. De extra giften voor de bouwprojecten zien we terug in de 
bestemmingsreserve.    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 verplichtingen aan CWM voor tenminste 3 maanden kunnen 
waarborgen. 

 De bestemmingsreserve voor studiefonds is in 2020 opgericht doordat bepaalde opleidingen die 
normaal door ons betaald worden, niet doorgingen door de Covid-19 pandemie. De 
bestemming van het fonds is voor financiering van vervolgopleidingen voor onze scholieren.  

 Bestemmingsreserve reis zijn vooruit betaalde gelden door donateurs voor een nog te 
organiseren reis naar Oeganda. 

 De overige bestemmingsreserves bestaan uit reeds ontvangen donaties voor nog uit te voeren 
projecten. 

 
We zijn dankbaar dat we alle financiële verplichtingen hebben kunnen voldoen dit jaar. We zien het 
nieuwe jaar positief tegemoet.  
 
Het eindsaldo van de bankrekeningen per ultimo 2020 is het startbedrag voor 2021.  
De verkorte jaarrekening 2020 volgt hierna. Het uitgebreide verslag is bij ons op te vragen.  
 
Dit jaarverslag, conform de richtlijnen van het CBF, is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van 11 mei 2021. 
 
 
De voorzitter,   De penningmeester, 
 
 
 
   
M. Piet  V.C. Leighton 

89%

3%
8%

Dit gaven wij uit in 2020:
€ 408.006,-

Besteed aan
doelstelling

Wervingskosten

Kosten beheer en
administratie

97,5%

2,5%

Verhouding tussen wervingskosten en 
de som van geworven baten 2020

Som van geworven
baten

Wervingskosten

           Vc Leighton



Balans per 31 december 2020
(in euro's)

ACTIVA
31-12-2020 31-12-2019

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren en transitoria 4.262 4.066

Liquide Middelen

Liquide middelen 227.184 154.750

Totaal 231.446 158.816

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Besteedbaar vermogen

Overig besteedbaar vermogen 71.160 78.097
Continuïteitsreserve 50.000 50.000
Bestemmingsreserve 0 28.000
Bestemmingsreserve wetenschapsruimte 57.568 0
Bestemmingsreserve reis 6.844 0
Bestemmingsreserve diverse kleine projecten 3.664 0
Bestemmingsreserve noodfonds 25.000 0
Bestemmingsreserve studiefonds 14.572 0

228.808 156.097

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en transitoria 2.638 2.719

Totaal 231.446 158.816
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Baten en lasten
(in euro's)

Werkelijk Begroting Werkelijk
2020 2020 2019

Baten uit eigen fondswerving
Giften algemeen en mailingacties 60.048 75.000 62.966
Sponsorplan 149.359 160.000 154.092
Sponsorkinderen van Hart voor Kinderen 54.684 54.700 54.684
Giften bouwprojecten 92.982 55.000 49.149
Giften extra ondersteuning kliniek 1.130 1.000 1.143
Giften extra ondersteuning kinderen 2.867 800 475
Giften diverse projecten 14.775 35.000 42.749
Verhuur guesthouses, begeleiding vrijwilligers CWM 1.034 8.000 4.878
Giften SAM 9.843 20.000 20.186
Ontvangsten reis 3.600 10.000 4.655
Ontvangsten uit erfenissen 4.904 0 69.387
Noodfonds Corona 70.491 0 0

465.717 419.500 464.364
Baten uit fondswerving derden
Gift EO Metterdaad noodfonds 15.000 0 0
Som van de baten 480.717 419.500 464.364

Besteed aan doelstellingen
Exploitatiekosten CWM 155.247 180.000 180.585
Sponsorkinderen van Hart voor Kinderen 54.684 54.700 54.684
Bouwkosten CWM 48.605 50.000 89.287
Kleine projecten 21.711 30.000 43.098
Extra ondersteuning kliniek 1.260 1.000 1.200
Extra ondersteuning kinderen 2.933 800 635
Verhuur guesthouses en vrijwilligerskosten CWM 3.223 6.000 4.807
Nafasi - bouw overig 0 0 505
Nafasi - exploitatiekosten 0 0 6.700
Nafasi - PR en overig 0 0 187
SAM - exploitatiekosten 9.626 20.000 3.716
Bestuurskosten, vergoedingen, tickets etc. 2.201 5.000 4.444
Drukwerk 486 3.000 1.662
Mailing-, print- en kopieerkosten 4.618 5.500 4.869
Website, opmaak en advertentiekosten 852 500 876
Overige PR-kosten 1.746 2.500 3.278
Kosten reis 228 8.000 4.237
Noodfonds Corona 41.172 0 0
EO Metterdaad noodfonds 15.000 0 0

363.592 367.000 404.770

Uitvoeringskosten eigen organisatie fondswerving 12.146 12.125 11.255
Uitvoeringskosten eigen organisatie doelstelling 32.268 36.375 29.650

44.414 48.500 40.905

Saldo van baten en lasten 72.711 4.000 18.689

Bestemming saldo van baten en lasten:
Overig besteedbaar vermogen -6.937 4.000 32.688
Bestemmingsreserves 79.648 0 -14.000

72.711 4.000 18.688
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