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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, coördinator kledingacties..
● Micky Ohr en Emma van Keulen, nieuwsbrief en social media.
● 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.

Gezinsversterking: 
De kinderen worden in een liefdevolle omgeving 
opgevangen door hun familie of kennissen in Kenia, 
we proberen het gezin te versterken.

Met een steuntje in de rug
Naast schoolgeld helpen we met extra projecten en 
waar nodig bieden we hulp bij huisvesting en 
gezondheidszorg.
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resultaten in 2020
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onderwijs

Door scholing klaar voor de toekomst

De kinderen worden ouder en we willen hen graag helpen totdat zij op eigen benen kunnen 
staan. Een vervolgopleiding na het afronden van de middelbare school is daarbij belangrijk. Dat 
betekent dat onze kosten van scholing steeds meer verschuiven naar vervolgopleidingen.
Dit jaar hielpen we dan ook minder kinderen naar de basisschool, maar meer naar de middelbare 
school en beroepsonderwijs. In 2020 hebben we kinderen en jongeren ondersteund om toegang 
te krijgen tot onderwijs:
• 13 kinderen naar de basisschool. 
• 20 kinderen naar de middelbare school. 
• 33 jongeren naar een beroepsopleiding/universiteit.

De gevolgde opleidingen

- Leraar tbv speciaal onderwijs
- Economie
- IT
- Hotelschool
- Engineering
- Psychologie
- Geneeskunde
- Journalistiek
- Wiskunde



onderwijs

Het wiskundeproject en de bibliotheek

• Het succes van vorig jaar gaat door. De bibliotheek met wiskundeboeken voor alle 
leeftijden wordt nog steeds goed bezocht en Enos geeft nog steeds bijlessen. 

• Voor de bibliotheek in Busia hebben we met een deel van de inkomsten uit het plan 
“It takes a village” in 2020 meubels aangeschaft en zijn de boeken aangevuld.

• Enos Nyamor is door het Wiskundefonds gesponsord om zijn bachelor af te maken. 
Hij is met dank aan het Wiskundefonds bezig met zijn master. 

De resultaten zijn positief. De jongeren vinden de lessen 
van Enos leuk en de schoolresultaten zijn al verbeterd. 
Iedereen is enthousiast. Ze begrijpen de stof beter en 
vinden wiskunde leuk. Fantastisch!



onderwijs

Laptops

Het is van groot belang dat studenten voor hun colleges beschikken over een laptop om 
hun studie/opleiding naar behoren te kunnen afronden. Door de financiële steun van 
stichting KOOK hebben we afgelopen jaar 14 laptops aangeschaft en twee gebruikte 
laptops opgeknapt. Een bedrijf heeft ons mooie laptoptassen geschonken. Uiteraard 
hebben we de laptops lokaal aangeschaft.



gezondheid

Corona en sprinkhanen

De kinderen en families in onze projecten zijn arm. Voor de meesten geldt, dat zij alleen 
op school te eten krijgen. Tijdens de pandemie zijn scholen, net als in Nederland, gesloten 
en moeten ze zelf eten kopen. Een uitgave die voor hen nauwelijks is op te brengen. 
Daarnaast zorgde de sprinkhanenplaag voor een sterke stijging van de voedselprijzen. 
Vrijwilligersorganisaties probeerden ook voedselpakketten uit te delen. Maar er was niet 
genoeg voor iedereen. Het leidde tot een gevaarlijke grote toestroom van mensen., 
hetgeen ook een gevaar was voor de volksgezondheid. Gesteund door veel Facebook 
vrienden, kennissen en een aantal zeer gulle gevers, hebben we voor de families in onze 
projecten, noodpakketten samengesteld. Daadoor hoefden deze families niet naar de 
massale, gevaarlijke uitdeelacties, waar sowieso te weinig voedsel was voor iedereen.



gezondheid

Matrassen en Klamboes

Goed uitgerust zijn en een goede gezondheid zijn randvoorwaarden om te kunnen 
presteren op school. Dit is dan ook een jaarlijks terugkerend onderwerp. We houden 
precies bij welke nieuwe kinderen een matras nodig hebben en welke matrassen aan 
vervanging toe zijn. Voor 2020 waren we voorzien, maar we hebben wel een reservering 
gemaakt voor 2021.

Wel hebben we vanuit het project “It takes a village” klamboes aangeschaft. Zo hebben 
we alle kinderen een muggenvrije slaapplaats gegeven.



gezondheid

Healthclasses

In 2019 zijn we als pilot gestart met health classes, gezondheidsvoorlichting. Door de 
situatie waarin de kinderen zijn opgegroeid, vaak zonder ouders, hebben zij hier een 
achterstand. Francis en Joyce maken de kinderen en hun gezinsleden daarmee bewust van 
de voordelen van een goede hygiëne en er wordt seksuele voorlichting gegeven. 
Daarnaast worden er ook specifiek op meisjes gerichte zaken besproken. De pilot is 2019 
was een groot succes en in 2020 hebben we het daarom uitgebreid. Door een subsidie 
van Zorg en Zekerheid hebben we nu in drie dorpen health classes kunnen organiseren. 



Projecten

Fietsenplan

De scholen waar de kinderen van ons project naartoe gaan, liggen op grote afstand van 
huis. Het kost tijd en vooral veel energie om er te komen. Bovendien zijn de routes vaak 
gevaarlijk voor de meiden. Een fiets is een goede oplossing. Al een aantal jaar richten we 
ons hier dus op. In ons fietsenplan zorgen we voor een fiets (lokaal gekocht), maar ook 
leren we de kinderen hoe ze een fiets moeten onderhouden en veilig kunt besturen. 
Vanuit het project “It takes a village” hebben we afgelopen jaar 4 nieuwe fietsen 
aangeschaft, lieten we 32 fietsen repareren en hebben we 13 cursussen georganiseerd 
voor meer dan 100 kinderen..



Communicatie resultaten in 2020

• De communicatie is verder geprofessionaliseerd. Emma van Keulen versterkt ons team en heeft communicatiemiddelen beter ingezet 
door te starten met het opstellen van een plan over welke content, wanneer, via welke kanalen wordt gepubliceerd.

• Ondanks de aanhoudende daling van het aantal Facebook gebruikers, is het aantal volgers van Africa Family gelijk gebleven. We hebben 
21 berichten gepubliceerd. Het doel was een wekelijkse update/rond de 45 berichten. In 2021 moeten we hieraan gaan werken, om
een meer stabiele informatievoorziening te creëren. 

• In 2018 zijn we van start gegaan met Instagram. Na deze start is het aantal volgers ongeveer gelijk gebleven. Het aantal geplaatste 
berichten in 2020 is niet hoog, dus ook hier is werk aan de winkel. We stellen ons hier hetzelfde doel als op Facebook, namelijk 45 
berichten.

• We zijn in augustus 2020 aan de slag gegaan met Linked-in. Emma heeft ons profiel op Linked-in bijgewerkt, we hebben 31 volgers en 
we hebben 7 berichten geplaatst. 

• Er zijn 3 nieuwsbrieven verstuurd (het doel was 4 nieuwsbrieven). Aangevuld met onze speciale jubileumoproep (12,5 jaar) en onze 
kerstboodschap (highlights 2020), hebben we dus 5 nieuwsberichten via Mailchimp verzonden. Hiermee hebben we 256 mensen bereikt.
Dat is iets meer dan in 2019. De nieuwsbrieven staan op onze website.

• Dit jaar hebben we een digitale kerstkaart aan de vaste donateurs, ambassadeurs en vrienden van Africa Family gestuurd. 



Wenskaarten

In 2020 hebben we een particuliere sponsor bereid gevonden om 
wenskaarten te laten drukken. Deze kaarten verkopen we tegen een 
speciale jubileumprijs van € 12,50 per set van 10 kaarten. Met deze actie, 
die in december van start ging, hebben we 140 sets verkocht!



Inkomsten / baten

Ook Africa Family heeft financieel te maken gehad met de gevolgen van de coronapandemie. De economische dip en 
de onzekere toekomst, maakten bedrijven voorzichtiger. Gelukkig hebben we in de afgelopen jaren een trouw 
netwerk opgebouwd. Hierdoor zijn we verzekerd van een vaste basis en hoge respons bij incidentele acties. De 
totale opbrengst is in 2020 gedaald t.o.v. 2019 (7,5%) en uitgekomen op € 75.634.

• Particulieren:
○ Stijging van het aantal vaste donateurs (stijging 15%).
○ Afgelopen jaar hebben we veel incidentele acties opgezet en de inkomsten die hieruit zijn 

gegenereerd, liggen hoger dan in een gemiddeld jaar. Een greep uit de acties: kledingacties, 
noodpakketten (i.v.m. corona), statiegeld, wenskaarten en kerstkaarten.

(bedrijven en BIS, zie volgende sheet)



Inkomsten / baten

• Bedrijven:
○ Blijvende steun van MKB’ers.
○ KOOK: inkomsten voor de aanschaf van laptop.
○ Zorg en Zekerheid: inkomsten voor het organiseren van Healthclasses.
○ United Airlines: € 1.100 ontvangen ten behoeve van onze projecten in brede zin.
○ Bunq:  We hebben de challenge van Bunq via ‘Commongoal’ gewonnen! Bunq heeft de donaties die 5 

september 2020 via onze Common Goal zijn gedaan aan AfricaFamily verdubbeld tot een bedrag van 
€ 750 tbv onze projecten in brede zin.

○ Het Kruispunt: € 1.950 ontvangen voor onze projecten in brede zin.
○ Scholen: JEL: € 4.500 opgehaald met een sponsorloop, voor onze projecten in brede zin.

• Bureau Internationale Samenwerking:
○ Samen met BIS verwerven we fondsen voor ons plan “It takes a village”. Voor ongeveer 75% 

(€ 15.000)  van de in het plan genoemde activiteiten zijn sponsors binnengehaald. De activiteiten zijn 
in 2020 nagenoeg afgerond. De rest van het plan schuift door naar 2021.



Uitgaven / lasten

De totale uitgaven in 2020 bedroegen € 68.324

We zijn trots op het hoge percentage van 98% 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 2020 wederom alleen bankkosten (zowel in Nederland als Kenia). 

Ondanks de hoger dan normale zorgkosten (noodpakketten), zijn de uitgaven afgelopen 
jaar iets onder het niveau van 2019. Dit kent een aantal oorzaken:
o Benoemde projecten waarvoor geen fondsen zijn verworven, voeren wij niet uit. 

Gezien de verschuiving van onze kinderen in onderwijsbehoefte (minder basisschool 
/ meer beroepsonderwijs), is het belangrijk dat reserves worden opgebouwd.

o De koers van de Keniaanse Shilling is in 2020 gedaald. Hierdoor hebben we 
ca. € 5.000 aan koersvoordeel behaald. 

Schoolgeld 45.596
Begeleiding 1.644
Zorg 6.373
Projecten 13.633
Algemene kosten 1.582

68.827



Vooruitblik: projecten 2021

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 2021 willen wij daarnaast diverse initiatieven oppakken, in lijn 
met de projecten van 2020. 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 2021:

● Matrassen en klamboes.
● Fietsen; zowel onderhoud, workshops als nieuwe fietsen waar nodig.
● Health classes.
● Laptops voor een deel van onze studenten. 
● Bibliotheek / studiezaal in Busia (in navolging van project in Seme).

Geplande nieuwe projecten:

● Early childhood development (positive parenting) → on hold gedurende corona.
● Een start maken met income generating activities en verdere gezinsversterking..



Vooruitblik: projecten 2021

Africa Family richt zich al jaren op gezinsversterking. Better care network legt duidelijk uit wat er bedoeld wordt met gezinsversterking. Wij 
voeren vrijwel alle facetten van gezinsversterking uit (zie hieronder). In 2020 hadden wij willen starten met ouderschapstraining (positive 
parenting), maar helaas heeft dat project vanwege COVID-19 geen doorgang kunnen vinden. In 2021 gaan we onze projecten uitbreiden en 
starten we income generating activities, zoals het in staat stellen tot het opstarten van een klein bedrijfje. 

https://www.bettercarenetwork.nl/pg-17382-7-128439/pagina/gezinsgerichte_zorg_-_gezinsversterking.html

Bij gezinsversterking wordt alternatieve zorg geboden ter bevordering van de veiligheid en het welzijn van het kind en het gezin. 
Voorbeelden van gezinsversterking zijn:
● Gezinsondersteunende interventies (ouderschapstraining, dagopvang, kinderbijslag)
● Gezondheids- en voeding programma’s (gratis of betaalbare zorg, advies over voeding en hygiëne, zorgtoeslag)
● Onderwijsprogramma’s (schoolgeld, schooluniforms , bewustwording, training voor docenten over kinderbescherming en het contact leggen met sociale diensten)
● Psychosociale ondersteuning (psychotherapie, training van ‘life skills’ – sociaal-emotionele vaardigheden)
● Economische versterking van huishoudens (microkrediet, training in beroepsvaardigheden, juridisch advies)

NB: Met gezin wordt ook ‘extended family/verre familie’ bedoeld. De meeste kinderen die wij steunen, hebben een of beide ouders verloren, 
en groeien op bij familie. 
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BALANS 2020
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Toelichting op de balans 2020

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 € 33.746: dit betreft een saldo van € 20.143 op een rekening bij de 
Triodos-bank en € 13.603 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 € 31.228 beschikbaar voor kinderen en studenten. Hiervan is 
€ 4.200 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 
ontvangen, 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”. Van de reeds ontvangen gelden moesten er nog 
kosten worden gemaakt ter afronding van het project (€ 2.518). 



Winst en verliesrekening 2020
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Note:
De bestuursleden hebben recht op een onbelaste forfaitaire vrijwilligersvergoeding. 
Voor 2020 (en eerdere jaren) zien alle bestuursleden van Africa Family af van deze 
vrijwilligersvergoeding.

Resultaatbestemming
2020 2019

€ €
Toevoegen aan
Continuïteitsreserve projecten 0 0
Continuïteitsreserve opleiding 6.806 + 9.613 +

Totaal resultaatbestemming 6.806 9.613



Begroting 2021
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