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Artikel 2 lid 1
De stichting heeft ten doel:
a. het als organisatie beogen aandacht te besteden aan de verbetering van het onderwijs, de
gezondheidszorg en de lokale economie in Kenya.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Balans per 31 december 2021
31-12-2021
€

31-12-2020
€

ACTIVA
Liquide middelen
ABN AMRO
Diamond Trust Bank
NCBA - Kenyan Shilling (KES 1.811.326)
NCBA - Euro
Kruisposten

Nog te ontvangen/vooruit bet. bedragen
Victory Junior Mombassa Academy
Nog te ontvangen/vooruit betaald

28.400,00
0,00
14.247,90
193,05
-8.965,00
33.875,95

26.700,00
220,66
0,00
0,00
0,00
26.920,66

3.228,85
1.288,89
4.517,74

5.445,26
1.945,34
7.390,60

38.393,69

34.311,26

33.761,26
4.032,43
37.793,69

26.271,51
7.489,75
33.761,26

600,00

550,00

38.393,69

34.311,26

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Resultaat

Nog te betalen/vooruit ontv. bedragen
Nog te betalen/vooruit ontvangen

Resultatenrekening periode 1 januari t/m 31 december 2021
2021

2020

€

€

BATEN
Giften en donaties

22.712,42

17.440,81

Gift C.M. van der Voort

0,00

4.283,99

Giften C.M. van der Voort (ter dekking

0,00

5.916,01

11.304,96

23.734,66

Rente

7,56

0,00

Overige baten

0,00

0,00

34.024,94

51.375,47

vlieg- en verblijfkosten)

Sponsorbijdragen t.b.v. kinderen

2021

2020

€

€

LASTEN
Kinderproject

12.950,94

27.092,56

Ondersteuning gezinnen

5.247,67

1.532,25

Projecten

9.321,90

7.221,54

529,86

6.713,05

1.942,14

1.326,32

29.992,51

43.885,72

4.032,43

7.489,75

Reis- en verblijfkosten
Algemene kosten

RESULTAAT

Toelichting balans en resultatenrekening
ABN AMRO
Dit is de bankrekening die in Nederland wordt aangehouden.
Diamond Trust Bank
Dit is de bankrekening die in Kenia wordt aangehouden tot 1 oktober 2021.
NCBA
Dit zijn de bankrekeningen die vanaf 1 oktober 2021 in Kenia worden aangehouden.
Nog te ontvangen/vooruit betaalde bedragen
Het betreft het saldo in rekening-courant van de Victory Junior Mombassa Academy. Deze rekening-courant
wordt gebruikt om namens de stichting betalingen te verrichten. Verantwoording van deze betalingen vindt
achteraf plaats.
Het vooruit betaalde bedrag betreft de schoolgelden van de basisschool voor de eerste periode in 2022.
Eigen vermogen
Dit bedrag is een algemene reserve ter financiering van toekomstige kosten die niet uit de lopende
ontvangsten betaald kunnen worden.
Nog te betalen/vooruitontvangen bedragen
Het betreft hier vooruitontvangen giften voor 2022.
Giften en donaties
Dit betreft giften ter financiering van de uitgaven voor ondersteuning van gezinnen en projecten.
De giften waren ruim EUR 5.000,00 hoger dan in 2020.
Sponsorbijdragen ten behoeve van kinderen
Hier betreft het giften ter financiering van de kosten van het kinderproject. In het boekjaar werd
aanzienlijk minder ontvangen dan in 2020. Dit werd veroorzaakt door het feit dat in 2021 geen coronagiften
zijn ontvangen.
Kinderproject
Dit zijn de uitgaven voor schoolgelden en andere daaraan verbonden kosten voor een aantal
kinderen op een basisschool en op middelbare scholen. In 2021 waren de kosten lager dan
in 2020 door het wegvallen van uitgaven voor coronaondersteuning.
De overige kosten voor de basisschoolleerlingen waren in lijn met 2020. De kosten voor de scholieren
op de middelbare scholen waren aanzienlijk hoger door toename van het aantal leerlingen.
Ondersteuning gezinnen
Het betreft hier uitgaven ter aanvulling op de kosten van levensonderhoud van een aantal gezinnen.
Het gaat veelal om betaling van huur.
Projecten
Hier gaat het om de bouw, inrichting en onderhoud van een tweetal basisscholen:
Mwangwei Primary School en Kinyungu Primary School. Daarnaast betreft het hier uitgaven
voor beroepsopleidingen van een viertal jonge mensen.
De kosten voor de scholen wisselen per jaar sterk. Soms wordt een grote uitgave gedaan, terwijl in
een ander jaar slechts onderhoudskosten worden gemaakt.
Reis- en verblijfkosten
Dit zijn de uitgaven voor het vervoer in Kenia.
Algemene kosten
Het betreft hier uitgaven voor kosten van bankverkeer, koersverschillen, representatiekosten en overige
niet nader gespecificeerde uitgaven.

