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Ons bestuur en vrijwilligers in Nederland 

Bestuur:
● Andre Jaspers, voorzitter.
● Sietske Dosker, secretaris.
● Roy Snoeck, penningmeester.
● Renza Dosker, fondsenwerving en projectmanagement.
● Marije Sjouwerman, fondsenwerving.

Vrijwilligers:
● Riktia Dosker, JEL en PR.
● Judith de Ridder - ambassadeur.
● Micky Ohr, nieuwsbrief. 
● Pieter de Lange - ambassadeur.



Het projectteam in Kenia

● Roselyne Magero, projectleider.
● George Nyamor, coördinator. 

Peer educators:
● Francis (arts in opleiding).
● Joyce (maatschappelijk werkster & verpleegster in opleiding).
● Enos (wiskunde docent in opleiding (Msc.)).
● Sharon (docent & alumni).

Peer educators in training:
● Bravin (bachelor student). 
● Merlin (bachelor student).



Onderwijs en een betere toekomst voor 
weeskinderen in Kenia

Ons doel

Gelijke kansen voor jongens en meisjes

Van klein tot groot, van peuter tot (jong) volwassene

Van basisschool tot klaar voor een baan



Onze aanpak

Naar school
Het geld wordt besteed aan schoolgeld en 
schoolspullen zoals boeken en een uniform.

In een liefdevolle omgeving
De kinderen worden opgevangen door hun familie of 
kennissen in Kenia.

Met een steuntje in de rug
Naast schoolgeld helpen we met extra projecten en 
waar nodig bieden we hulp bij huisvesting en 
gezondheidszorg.



onze aanpak



onze aanpak

In 2019 hebben we op een gunstig moment onze matrassen en klamboes kunnen kopen en hebben daardoor een wat lagere 
prijs betaald. We hebben onze inkopen buiten het “hoogseizoen” gedaan (de start van een nieuw schooljaar).



resultaten in 2019
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Onderwijsondersteuning (incl. elektra) 

Onderwijs

Health classes



wiskundeproject

• Dankzij het volledig ingerichte huiswerklokaal en bibliotheek (kasten, 
stoelen, tafels, whiteboard), wordt er nu wiskunde bijles gegeven aan 
jongeren in Seme. 

• De bibliotheek kast is dankzij het Wiskundefonds nu gevuld met 
wiskundeboeken voor alle leeftijden en klassen.

• Enos Nyamor is door het Wiskundefonds gesponsord om zijn bachelor af te 
maken en verzorgt tevens de bijlessen. Hij is inmiddels met dank aan het 
Wiskundefonds gestart met zijn master. 

De resultaten zijn heel positief; de jongeren vinden de 
lessen van Enos heel leuk en de eerste 
schoolresultaten zijn al verbeterd. Ook krijgen we 
positieve reacties dat jongeren wiskunde leuker 
beginnen te vinden en beter begrijpen. Fantastisch!



Onderwijs

In 2019 hebben we kinderen en jongeren ondersteund om toegang te 
krijgen tot onderwijs. Zo ondersteunden we:
• 17 kinderen naar de basisschool. 
• 16 kinderen naar de middelbare school. 
• 27 jongeren naar een beroepsopleiding/universiteit, waarvan 8 

jongeren ook al een stage bij een bedrijf hebben gelopen. Dit is 
natuurlijk heel goed voor hun netwerk, werkervaring en kansen op een 
baan na het afronden van hun studie!



onderwijs

De in 2019 gevolgde opleidingen waren heel divers, zoals:

● Kappersopleiding
● Leraar tbv speciaal onderwijs
● Economie
● IT
● Hotelschool
● Engineering
● Psychologie
● Geneeskunde
● Journalistiek

Anjela Adisa - bachelor graduation - Media 
and Journalism - Rongo University



gezondheid

• 2 medische noodsituaties zijn opgelost met behulp van sponsors die hiervoor 
extra donaties hebben gedaan.

• We zorgen ervoor dat de kinderen deelnemen aan de bestaande school-
voedselprogramma’s.

• 55 gezinnen hebben een kerstpakket gekregen (voedselpakket), om wekenlang 
te kunnen koken en honger te voorkomen.

NB: op het gebied van gezondheid 
hebben we ook een mooi project 
opgezet, dat is gefinancierd onder het 
project ‘it takes a village’ (dit wordt 
later toegelicht).



Project: “It Takes a village” (1-2)

1) Onderwijsondersteuning
We hebben in 2019 het studielokaal in Seme verder ingericht met tafels, 
stoelen en kasten. 
2) Fietsproject
Om veilig en snel naar school te kunnen, hebben we in 2019 15 fietsen aan 
kinderen die ver van school wonen verstrekt. Ook hebben wij 4 
trainingsdagen georganiseerd tbv het onderhoud van de fietsen (40) en 
trainingen tbv fietsveiligheid.

Benieuwd naar het volledige plan: ga naar www.africafamily.nl



Project: “It Takes a village” (3-5)

3) Matrassen en klamboes
Er zijn 18 matrassen verstrekt, voor een betere nachtrust voor onze 
leerlingen en 61 klamboes t.b.v. malariapreventie.

4) Life skills trainingen
Ook hebben we een mentorprogramma opgezet, waarbij kinderen door een 
student begeleid en gemotiveerd worden. Ook verzorgen zij bijles in 
bijvoorbeeld wiskunde en gezondheid. 

5) Health classes
Joyce (verpleegkundige in opleiding) en Francis (arts in opleiding) hebben 
aan jongeren voorlichting gegeven over allerlei onderwerpen die de 
gezondheid raken: 

○ HIV/aids.
○ Ongewenste zwangerschappen.
○ Malaria (preventie en onderhoud klamboes).
○ Hygiëne.
○ Menstruatie.

Tijdens de health classes werden er veel vragen gesteld en 
werd er actief meegedaan, we zijn hier heel tevreden over 
en willen hier in 2020 zeker mee doorgaan en uitbreiden (bv 
door ook gezondheidspakketten te verstrekken).



elektriciteitsproject

Op een derde locatie (Busia) is elektriciteit aangelegd, dankzij een subsidie 
van Stichting Van Helden Tucker. Daarmee is onze derde studiefaciliteit 
een feit! We hebben de afgelopen jaren in totaal op 3 plekken elektriciteit 
aangelegd, waar kinderen en jongeren nu in de avonduren kunnen 
studeren. 



Bestuursbezoek 2019

“Het bestuursbezoek aan Kenia was indrukwekkend, positief en aanmoedigend” 

• Renza en Riktia zijn in oktober 2019 namens AFF Nederland, voor een week naar Kenia afgereisd.

• Zij hebben in deze week de meeste kinderen bezocht en gesproken. 

• Ook zijn gesprekken gevoerd met de projectleiders, Sharon en Joyce.

• Zij hebben een goed beeld van de lopende projecten door een bezoek te brengen aan Kisumu, Seme, Siaya en Busia. 

• Zij hebben ook de kleuterschool bezocht waar met behulp van onze lesmaterialen en voorzieningen (whiteboard, stoelen, etc) les 
wordt gegeven.

• Ook het wiskunde-project is bezocht, waar de mooie boekenkasten in de bibliotheekruimte tevens zijn bewonderd.

• Er zijn wederom (gedoneerde) telefoons uitgedeeld aan de studenten die dit nodig hadden en tevens 2 (gedoneerde) I-pads. 



Impressie bestuursbezoek 2019



Communicatie resultaten in 2019

• Ondanks de aanhoudende daling van het aantal Facebook gebruikers, is het aantal volgers van Africa Family licht gestegen van 385 
volgers op 1 januari 2019 naar 388 volgers op 31 december 2019. We hebben 38 berichten gepubliceerd. Het doel was een wekelijkse
update/rond de 45 berichten. We vinden dit dus geslaagd!

• In 2018 zijn we echt goed van start gegaan met Instagram, we hadden toen vrij snel 95 volgers. In 2019 is het aantal volgers gelijk 
gebleven op 95. We hebben in 2019 28 berichten geplaatst, dat is iets minder (4) dan in 2018.

• Er zijn 3 nieuwsbrieven verstuurd (het doel was 4 nieuwsbrieven). Alle nieuwsbrieven worden via Mailchimp verzonden. Tevens hebben 
we 1x een speciale oproep gedaan op Internationale Vrouwendag. Ook hebben we een nieuwjaarsboodschap verzonden. In totaal 
hebben we dus 5 nieuwsberichten via Mailchimp in 2019 verzonden. Er zijn 256 personen die de nieuwsbrief ontvangen. Voor 
nieuwsbrieven verwijzen we naar onze website.

• Het aantal afmeldingen voor de nieuwsbrief naar aanleiding van onze mail over AVG is beperkt; 6 afmeldingen waarvan er 2 per 
ongeluk zijn gegaan en door de betreffende personen weer zijn hersteld.

• De fysieke kerstkaart is als bedankje dit jaar verzonden naar vaste donateurs, ambassadeurs en vrienden van Africa Family! Tevens is 
een digitale kerstkaart verzonden.



Inkomsten / baten

De totale opbrengst in 2019 is uitgekomen op een recordbedrag van € 80.569
Dit is mede te danken aan:

• Particulieren:
○ Stijging van het aantal vaste donateurs.
○ Huwelijk van twee trouwe donateurs waarbij er is ingezameld voor student 

Sharon.
○ Eenmalige Facebookacties, zoals de oproep voor Tony.
○ Kledingborrel en kledingverkoop door onze ambassadeur Judith.
○ Poule WK vrouwen.

• Bedrijven:
○ Blijvende steun van een aantal MKB’ers.
○ Statiegeldacties in supermarkten.

• Scholen:
○ De JEL wonderweek/acties Jan van Egmond Lyceum zoals high tea.
○ Sponsorloop door basisschool de Schakel.

• Overig:
○ Opbrengsten uit de fondsenwerving door Bureau Internationale Samenwerking.



Uitgaven / lasten

De totale uitgaven in 2019 bedroegen € 70.956. 

We zijn trots op het hoge percentage van 97% dat direct besteed wordt aan 
het welzijn van de kinderen. De algemene kosten blijven laag, omdat het werk in 
de stichting wordt verricht door vrijwilligers (die allen afzien van een 
vergoeding) en de overheadkosten zoveel mogelijk door de individuele 
bestuursleden worden betaald.

Africa Family maakt alleen algemene kosten waar we echt niet onderuit 
kunnen. Dit betrof in 2019 wederom alleen bankkosten (zowel in Nederland als 
Kenia). 

Schoolgeld 52.364
Begeleiding 1.125
Projecten 15.121
Algemene kosten 2.346

70.956



Vooruitblik: projecten 2020

De focus is en blijft educatie. Een groot deel van ons budget zal worden besteed aan toegang tot onderwijs, zoals lesgeld en gerelateerde 
kosten (boeken, schoolspullen, uniforms en waar nodig acute medische zorg). In 2020 willen wij daarnaast diverse initiatieven oppakken. Alle 
initiatieven zijn erop gericht de kinderen beter te kunnen ondersteunen in hun opleiding en toe te werken naar een zelfstandig bestaan: 

Succesvolle projecten die we eerder zijn gestart en waarmee we doorgaan in 2020:

● Matrassen en klamboes.
● Fietsen; zowel onderhoud, workshops als nieuwe fietsen waar nodig.
● Health classes (vervolg en uitbreiding van pilot 2019).

Geplande nieuwe projecten:

● Early childhood development (positive parenting).
● Bibliotheek / studiezaal in Busia (in navolging van project in Seme).
● Laptops voor een deel van onze studenten.



vooruitblik: Communicatiedoelen 2020

• Wekelijkse update op Facebook en/of Instagram (ongeveer 45).

• 4x nieuwsbrief via Mailchimp (februari, mei, september, december). 

• Kerstkaart fysiek of digitaal aan ledenbestand.

• Beleidsplan definitief.
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BALANS 2019
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Toelichting op de balans 2019

Waarderingsgrondslagen
De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet. Voor zover niet anders 
is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde. De jaarrekening is 
conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Raad voor 
Jaarverslaggeving opgesteld.

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten 
slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn 
verwezenlijkt en dat met lasten is rekening gehouden die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het boekjaar.

Liquide middelen
Totaal € 26.007: dit betreft een saldo van € 19.132 op een rekening bij de 
Triodos-bank en € 6.875 op onze Bunq-rekening. Het saldo is vrij beschikbaar. 
Dit saldo is voor het grootste deel nodig om de eerste verplichtingen na te 
kunnen komen betreffende de onderwijskosten. Dit in verband met de 
schoolkosten die moeten worden betaald in april voor termijn 2 en de 
beschikbare tijd om deze gelden nog te verwerven. 

Het bestuur streeft er (ieder jaar) naar om op de eerste dag van het 
schooljaar ongeveer 20% van de onderwijsverplichtingen voor dat schooljaar 
op de rekening te hebben staan. Op basis van het budget van 2020 is een 
reservering van ca. € 10.000 gewenst.

Reserves

In totaal hebben we € 24.421 beschikbaar voor kinderen en studenten. Hiervan is 
€ 6.390 bestemd voor de financiering van een volledige studie van twee 
studenten. Dit is een eenmalige gift van stichting Pharus (2018), die vervolgens is 
verdeeld over de vierjarige opleiding van twee studenten. Overige vaste 
toezeggingen voor de financiering van specifieke studenten worden jaarlijks 
ontvangenen, direct aangewend en vallen daarom niet onder de reservering.
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Overige vorderingen en schulden
De overige vorderingen en schulden hebben betrekking op het project 
“It takes a village”. Enerzijds werd einde jaar nog een donatie vanuit de 
fondsenwerving verwacht (€ 5.450). Anderzijds moesten er nog kosten 
worden gemaakt ter afronding van het project (€ 7.036). In januari is de 
donatie ontvangen en zijn nagenoeg alle uitgaven gedaan.



Winst en verliesrekening 2019
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Note:
De bestuursleden hebben recht op een onbelaste forfaitaire vrijwilligersvergoeding. 
Voor 2019 (en eerdere jaren) zien alle bestuursleden 
van Africa Family af van deze vrijwilligersvergoeding.

2019 2018
€ €

Baten

Particulieren 32.589 23.435
Bedrijven 9.773 18.189
Scholen 9.857 12.995
Overig 28.350 + 0 +

Totaal baten 80.569 54.619

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Schoolgeld 52.364 31.240
Begeleiding 1.125 1.635
Overige projecten 15.121 + 12.322 +

68.610 45.197

Overige kosten

Algemene kosten 2.346 + 1.306 +

2.346 1.306

Totaal lasten 70.956 46.503

Resultaat 9.613 8.117

Resultaatbestemming
2019 2018

€ €
Toevoegen aan
Continuïteitsreserve projecten 0 0
Continuïteitsreserve opleiding 9.613 + 8.117 +

Totaal resultaatbestemming 9.613 8.117



Begroting 2020
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2019 2018
€ €

Baten

Particulieren 22.476 32.589
Bedrijven 12.484 9.773
Scholen 15.000 9.857
Overig 22.662 + 28.350 +

Totaal baten 72.622 80.569

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Schoolgeld 50.124 52.364
Begeleiding 1.643 1.125
Overige projecten 20.355 + 15.121 +

72.122 68.610

Overige kosten

Algemene kosten 0 + 2.346 +

0 2.346

Totaal lasten 72.122 70.956

Resultaat 500 9.613

Budget
2020

€

Actual
2019

€

Note:
Onze begroting is vastgesteld voor de uitbraak van COVID-19. We gaan er op dit 
moment vanuit dat onze projecten alsnog (grotendeels) uitgevoerd kunnen worden. 
Wel zullen we daarbij naar verwachting te maken krijgen met logistieke uitdagingen 
met een (beperkt) effect op de kosten. 

In onze begroting houden we rekening met onvoorziene kosten gerelateerd aan de 
gezondheid van onze kinderen. We zullen binnen de financiële mogelijkheden onze 
kinderen en families zoveel mogelijk bijstaan in deze pandemie. Een belangrijk 
onderdeel hierbij is het verstrekken van noodpakketten met voedsel en zeep. We 
zullen hiervoor ook aanvullende acties opzetten om de benodigde fondsen te werven. 


