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1. Algemene gegevens
Naam:
Stichting EBOO in Kenia
p/a U.T. Delfiaweg 3
9745 EN Groningen
Stichtingsbestuur:
Voorzitter: J. Kruisinga
Secretaris: H.A. Alkema
Penningmeester: G.S.D.C. van Oorspronk – Timmerman
Handelsregister Kamer van Koophandel
De stichting EBOO in Kenia is op 18 november 2012 opgericht en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen
Rechtsvorm: stichting
Statutaire zetel: Groningen
Inschrijfnummer K.v.K. 56529066
Activiteiten
Stichting EBOO in Kenia is een fonds op het gebied van welzijnswerk voor het werven van gelden met als
bestemming onderwijs en schoolbenodigdheden voor kinderen in ontwikkelingsland Kenia, Nairobi (Kibera).
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Op 19 november 2012 is de stichting EBOO in Kenia door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling onder fiscaal nummer 8521 71 407
Beleid
Het beleid voor de toekomst is vastgelegd in ons Beleidsplan 2014-2016.
Jaarverslag
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt uit de financiële administratie het jaarverslag met de
goedgekeurde resultatenrekening en balans opgemaakt.

2. Inleiding
Stichting EBOO in Kenia investeert in de
toekomst van kinderen door hen de kans te
bieden naar school te gaan. Zonder de steun van
de stichting is het voor deze kinderen niet
mogelijk om naar school te gaan en hiermee te
werken aan hun toekomst. De grote kracht
achter de stichting is Fenneke Dijkema, die sinds
2010 in Nairobi woont.

We zijn ontzettend blij met het werk van de
vele vrijwilligers die, vaak onzichtbaar achter de
schermen, actief zijn voor onze stichting. We zijn
er trots op dat alle giften en donaties voor 100%
naar de kansarme schoolkinderen in Kibera gaan.
Iedereen werkt op vrijwillige basis voor EBOO en
de kosten (bijvoorbeeld voor promotiemateriaal)
worden gefinancierd uit privémiddelen.

Met het jaarverslag beoogt de stichting om aan
alle betrokkenen en andere belanghebbenden te
rapporteren over de voortgang van ons werk voor
de kinderen in de sloppenwijk Kibera, Nairobi
(Kenia) en omliggende gebieden.

Dankzij alle inspanningen heeft de stichting in
2014 schoolgeld voor 156 kinderen kunnen
betalen en studiegeld voor 4 studenten.
De kinderen hebben een nieuw uniform en nieuwe
schoenen gekregen en enkele scholen hebben
extra geld gekregen voor het kopen van eten.

In het Beleidsplan is het doel van de stichting als
volgt omschreven:
Stichting EBOO in Kenia genereert financiële
middelen waarmee zij jaarlijks 160 kinderen uit de
sloppenwijk Kibera (Nairobi, Kenia) en
nabijgelegen gebieden de mogelijkheid biedt om
naar school te kunnen gaan. Stichting EBOO in
Kenia garandeert dat 100% van de inkomsten ten
goede komt aan het project. De stichting investeert
in de toekomst van kinderen door hen de kans te
bieden naar school te gaan. Zonder de steun van de
stichting is dat voor deze kinderen niet mogelijk.

“We zijn er trots op dat
alle giften en donaties
voor 100% naar de
kansarme schoolkinderen
in Kibera gaan”

3. Overzicht activiteiten
In 2014 werden veel activiteiten voor de stichting
georganiseerd. Er zijn drie categorieën te
onderscheiden met elk een eigen geldstroom (zie
paragraaf Financieel overzicht op pagina 6).
a.
b.
c.

Donateurs
Fondsen , bedrijven en organisaties (zoals
kerken)
Acties

Donateurs
Er komt € 1712,- per maand binnen aan vaste
donaties. Voor de overgebleven € 2190,- zijn we
afhankelijk van eenmalige giften en acties.
96 Kinderen hebben inmiddels een vaste sponsor.
Voor de andere 65 kinderen zijn we nog op zoek
naar vaste sponsors.
Fondsen & Bedrijven
Vanuit de stichting EBOO in Kenia worden ook
externe fondsen en bedrijven aangeschreven voor
een financiële bijdrage om het werk van de stichting ten uitvoer te brengen. Het voorafgestelde
doel om minimaal vier fondsen en/of bedrijven in
2014 aan te schrijven is behaald. We willen allen
die een financiële bijdrage hebben gegeven van
harte bedanken voor hun steun.

Acties
Veel vrijwilligers hebben zich in 2014 ingezet om
geld voor de stichting te genereren. Er werd o.a.
een high-tea, een goede doelen dag en een tuinfeest georganiseerd. Kinderen van verschillende
basisscholen hebben een sponsorloop gehouden.
De kerk in Aarlanderveen heeft de avondmaal
collecte voor EBOO gereserveerd. Zo kunnen we
nog wel even door gaan. Wat een enthousiasme
en creativiteit verspreid over heel Nederland en
zelfs daarbuiten.
In November 2014 kregen we van Stichting Shaki
in Terneuzen €1550. Speciaal voor schoolboeken,
schriften, pennen enz. Dankzij dit geld konden we
voor alle kinderen de benodigde schoolboeken,
schriften, pennen en potloden kopen.

“96 kinderen hebben
inmiddels een
vaste sponsor”

4. Financieel overzicht
Baten
Transfer kas 2013 		
Transfer bank 2013		
Reserves 2011- 2012		
Totaal inkomen 2014 		
Totaal baten			

€ 3.933
€ 20.311,85
€ 4.578,94
€ 65.021,05
€ 93.844,84

Lasten
Schoolgeld			€ 35.665
Uniformen			€ 2.690
Kostscholen			€ 2.576
Schoenen			€ 1.650
Boeken/schriften enz.		
€ 978
Vervoerskosten			€ 607
Eten				€ 1.210
Overige zoals medicijnen
€ 1.356
Totaal lasten 			
€ 46.832
Kas en bank 31 december 2014
ABN AMRO bank		
€ 26.600
RABO bank			
€ 19.605
Kas in Kenia			
€ 807
Totaal kas en bank		
€ 47.012,84
De kosten per kind zijn gemiddeld € 15,-‐ per maand voor kinderen op de lagere school en € 40,-‐ per maand voor
kinderen op de middelbare school. Jaarlijks komt dit neer op een totaalbedrag van € 41.400,-‐. Om de
continuïteit van de hulp te waarborgen heeft de stichting een reserve nodig die gelijk is aan de jaarlijkse kosten.
Het schoolgeld wordt in drie termijnen betaald. In het eerste termijn wordt 50% betaald, in het tweede termijn
wordt 35% betaald het in het laatste termijn wordt de resterende 15% betaald. Dit betekent dat de helft van het
geld dat op 31 december op de bank staat in januari al wordt uitgegeven.

5. Begroting 2015
Begroting 2015
Inkomsten

Realisatie 2014

Prognose 2015

Giften (eenmalig)
Giften (donateurs)
NACO
Helpende Handen Haren
Acties
Winst EBOO-shop
Rente

€
€
€
€
€
€
€

24.804,40
15.000,00
5.000,00
2.575,00
3.845,00
14.321,22
109,13

€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

65.654,75 €

Jaartal

Totaal inkomen

2015 (verwacht)
2014

€
€

Totaal (eind 2015)

26.500,00
16.000,00
4.000,00
2.500,00
5.875,00
10.000,00
125,00

Schoolgeld
Uniformen
Schoenen
Schoolboeken
Buskosten
Lunch
Overig (o.a. medicatie)
Kostschool
65.000,00 Totaal

Totaal uitgaven

65.000,00 €
65.654,75 €

Uitgaven

Realisatie 2014

Prognose 2015

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

35.665,00
2.690,00
1.650,00
978,00
607,00
1.310,00
1.356,00
2.576,00
46.832,00

41.665,00
2.700,00
1.700,00
1.000,00
650,00
1.350,00
1.400,00
2.600,00
53.065,00

Resultaat

53.065,00 €
46.832,00 €

11.935,00
18.822,75

€

30.757,75

Zoals toegelicht in het beleidsplan wordt het resultaat bijgeschreven op de EBOO-spaarrekening. Om de duurzaamheid van de
stichting te waarborgen, wordt er naartoe gewerkt om op de spaarrekening altijd een saldo te hebben dat overeenkomt met
het totaal van de jaarlijkse uitgaven.

6. Blik op de toekomst
Onze uitdaging is dat de circa 160 kinderen die nu
geholpen worden ook in de toekomst deze hulp
krijgen. Bovendien is ons streven om voor ieder
kind een sponsor te vinden, zodat de continuïteit
wordt gewaarborgd.
We mogen vooral niet achterover leunen en
denken: er is voldoende geld, we hoeven nu niets
meer te doen. We hopen dat we dit jaar nog meer
geld krijgen, zodat we meer scholen kunnen
helpen met het kopen van eten, schoolboeken,
schriften en basisbenodigdheden die er op dit
moment niet zijn.
We blijven de jaarlijkse EBOO-vrienden dag
organiseren, omdat we het belangrijk vinden om
onze vrijwilligers en donateurs te bedanken en te
ontmoeten. Ook hebben we gemerkt dat door het

uitwisselen van ervaringen mensen worden
gemotiveerd om actief te blijven voor het werk
van de stichting: een belangrijke bijdrage
leveren aan de toekomst van de kinderen in
Nairobi, Kenia. Samen werken: dat werkt!

“ We mogen vooral niet
achterover leunen en denken:
er is voldoende geld, we
hoeven nu niets meer te doen”

