Jaarverslag 2020
Elimu Mount Elgon

Na sluiting van een half jaar door Covid 19 mochten twee groepen 8 weer naar school. Een feestelijk moment.

Inhoudsopgave
Inleiding

3

Bestuur en vrijwilligers

3

Samenwerking

4

Een wereld te winnen

4

Tante Pollewop

4

Enkele highligts

4

UIT LIEFDE groeide uit haar jasje

6

Voortgang projecten in Kenia

7

We konden meerdere projecten in 2020 afsluiten, hieronder daarvan een overzicht

7

Noodplan Covid 19 pandemie

7

Capacity building programma (CBP)

7

Een moestuin om te leren

9

Financiële verantwoording

9

Besteding gelden in Kenia

10

Colofon

Stichting Elímu Mount Elgon
Reinier de Graafstraat 3
5017 GP Tilburg
Contactpersoon: Ad Waijers, penningmeester

Tel: 06-30057838

Triodos bank

IBAN: NL71 TRIO 0198 1068 07

Website:www.elimumountelgon.nl

E-mail: info@elimumountelgon.nl

Stichting Elímu Mount Elgon staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18079162 en is door de
Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Jaarverslag 2020 Stichting Elimu Mount Elgon
pag. 2

Inleiding
Het jaar 2020 was in veel opzichten afwijkend van de voorgaande jaren. De Coronapandemie had gevolgen voor ons werk
in Tilburg en in Kenia. In februari bezochten we nog de projecten in Kenia en net op tijd voordat het luchtruim gesloten
werd, waren we terug in Tilburg. Dat we desondanks toch kunnen terugblikken op een aantal positieve ontwikkelingen
doet ons goed. Toch is er ook veel gestagneerd. Dat geldt zeker voor het onderwijs in Kenia, de scholen daar zijn ruim een
half jaar gesloten geweest. Toch was er veel overleg met onze contactpersonen daar. Ze zorgden ervoor dat de bouw
doorging en dat er een start is gemaakt met het ambitieuze Community building program. Daarover verderop meer.

Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Anke Diepenhorst voorzitter, Ad Waijers secretaris en penningmeester,
bestuursleden zijn Cathelijn Bogaers, Michiel de Haan en Yvonne Schoonis.
Het bestuur kwam in 2020 vijfmaal bijeen.
De voorzitter en secretaris bezochten de projecten begin 2020.
Adriaan Vrienten, onderwijskundige, is de laatste jaren regelmatig in Kenia om de Vocational Training School goed op de
rails te krijgen. Begin 2020 introduceerde hij het door hem ontworpen Electro laboratorium, een uniek middel om de
studenten op een praktische en inzichtelijke manier vertrouwd te maken met elektrotechniek. Corona liet hem geen keus
dan eerder terug naar Nederland te reizen.
Johan Peereboom, onderwijskundige, adviseert de Keniaanse scholen bij de overgang naar Competence based Curriculum
(CBC). Na zijn bezoek eind 2019 is er voortdurend contact met de schoolteams. Ook verzorgde hij de komst van een zeer
gemotiveerde studente, Janet Becker van NHL Stenden Hogeschool afdeling Academische Pabo die begin 2020 stage liep
op de Andersen Primary school. Helaas moest ook zij die, als gevolg van corona, afbreken. Afhankelijk van de
ontwikkelingen met het virus voorzien we in het voorjaar van 2021 een tweetal stageplekken op de scholen.
Daarnaast mogen we steeds een beroep doen op een groot aantal personen en organisaties die op vrijwillige basis een
bijdrage leveren aan de wervingsacties in Nederland en in Kenia hun kennis delen.

Adriaan Vrienten legt de werking van het Electro laboratorium uit.
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Samenwerking
Veel van onze projecten vallen onder de premieregeling van stichting Wilde Ganzen. De opbrengsten van de
sponsorgelden worden hierdoor met 50% verhoogd. Dankzij die steun kunnen we veel meer realiseren. De banden met
Wilde Ganzen zijn sterk. Sinds 2005 zijn al meer dan 50 projecten door hen gesteund. Wij zijn blij met de steun en
adviezen van Wilde Ganzen, ze stellen ons in staat om ons werk te verbeteren. De komende jaren wordt intensief
samengewerkt aan het vermogen van onze Keniaanse Trust om zelf fondsen te werven en de bedrijfsvoering van de
projecten te optimaliseren. ‘Change the game’ een programma van Wilde Ganzen waar enkele managers van de Trust aan
deelnamen vergroot de kennis binnen de Trust en zal in de toekomst zorgen voor een betere bedrijfsvoering.
Daarnaast werken wij al sinds 2011 samen met BIS Bureau Internationale Samenwerking te Tilburg. BIS ondersteunt ons
met fondsenwerving op no cure-no pay basis, maar adviseert ons bovendien bij allerhande onderwerpen waar wij als
bestuur soms tegenaan lopen. Onze contactpersoon bij BIS is:
Martine Stoppelenburg, info@bureauinternationalesamenwerking.nl (BIS), tel. 013-7518405.

Een wereld te winnen
Elimu werkt verder samen in het Tilburgs platform voor mondiale bewustwording 'Een wereld te winnen'. Dat is een
verzameling van organisaties die een band hebben met de gemeente Tilburg en die zich inzetten voor projecten en
programma's in het buitenland en voor mondiale bewustwording in Tilburg. Het gaat om mensen vanuit private
initiatieven, non-profit organisaties, onderwijs (incl. actieve leerlingen en studenten) en het bedrijfsleven voor zover
gericht op maatschappelijk verantwoord of maatschappelijk bewust ondernemen. Elimu krijgt gelden vanuit het
programma voor het vergroten van mondiale bewustwording in Tilburg en om vakonderwijs in Kenia te steunen.
In nauw overleg met de Gemeente wordt door het platform gewerkt aan een nieuw subsidie programma met aangepaste
criteria en beleidsuitgangspunten in relatie tot de Global Development Goals.

Tante Pollewop
Met de steun van de gemeente Tilburg konden we ook in 2020 een winkelmanager betalen zodat de aansturing van 45
vrijwilligers professioneel gewaarborgd is. De manager is ook de spil rond vele projecten in Tilburg waarbij de nadruk ligt
op samenwerking (zoals de Rooi Pannen, ROC, La Poubelle, de Krachtcentrale, Tilburg Circulair, etc.). Het doel van al deze
samenwerking is gericht op zowel duurzaamheidsprojecten, steun aan onderwijsprojecten in Kenia en als steun voor
mensen die in armoede leven in Tilburg.
Ook levert Tante Pollewop aan leerlingen van diverse onderwijsinstellingen een (maatschappelijke) stageplek.

Enkele highligts
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Het jaar begon goed voor onze winkelmanager Evelyne Klerx. Ze kreeg tijdens hun nieuwjaarsreceptie de
solidariteitsprijs van Groen Links Tilburg uit handen van wethouder Mario Jacobs.
Op 12 maart moesten we de winkel sluiten vanwege Corona. Gelukkig mochten we op 10 april met de nodige
aanpassingen weer open. Het leek erop dat men gespaard had. Zowel de inbreng van kleding was gigantisch, ook
met de verkoop liepen we aardig in.
Op 24 april kregen Ad en Ank Waijers de schrik van hun leven. Tijdens een zoomsessie met het bestuur brak de
burgemeester Theo Weterings in om te vertellen dat het zijne Koninklijke Hoogheid had behaagd hen beiden te
onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat werd door Corona met een aangepast programma
gevierd. Het maakte de verrassing alleen maar groter.
Op 3 juli werden de lintjes daadwerkelijk uitgereikt tijdens een ceremonie in de Concertzaal. Alles wel op afstand.
Op 21 september deed Tante Pollewop mee aan de viering van het 5-jarig bestaan van Tilburg 4 Global Goals. Er
werd een fietstocht langs de verschillende locaties gehouden waarbij goodie bags werden gevuld door diverse
deelnemende organisaties en uitgereikt bij de winkel.
Op 8 september maakte Omroep Brabant een leuk filmpje over het aanbod van trouwjurken bij Uit Liefde. Deze
publiciteit hebben we nodig, het levert altijd nieuwe klanten voor de winkel.
Op 15 december moesten de winkels weer dicht. Tijd om op te ruimen en te duimen dat het niet te lang zal
duren.

Tante geeft cadeaubonnen uit aan meer dan 50 organisaties in de stad die zich met armoede bezig houden. Via deze
organisaties verspreiden de bonnen zich doorheen de stad. Met een bon, die een waarde heeft van 7.50 euro kan een
kind worden aangekleed. Het aantal verzilverde cadeaubonnen daalde scherp in het verslagjaar. De oorzaak ligt in de
grote beperkingen die door de overheid zijn opgelegd als gevolg van de Covid pandemie. De fysieke overdracht van de
bonnen aan gezinnen die in armoede leven was vrijwel onmogelijk. Meerdere oproepen aan deelnemende organisaties
om andere wegen te vinden zodat de bonnen toch hun doel konden bereiken had niet het gehoopte resultaat.
In 2020 zijn er 1.456 cadeaubonnen verzilverd (2019: 2.215 in 2018: 2.087).

Bekendmaking lintjes met een klein feestje op afstand.
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De nieuwe bruidsruimte van Uit Liefde in wording.

UIT LIEFDE groeide uit haar jasje
Uit Liefde, onze shop-in-shop voor bruidskleding, groeide afgelopen jaar uit haar jasje. En dat ondanks dat we toch
vanwege Corona wekenlang gesloten moesten zijn. De jurken bleven maar komen en niet alleen gedragen jurken. We
beseffen dat we een uniek concept hebben en dat men ons vanuit heel Nederland weet te vinden. Ook voor donatie van
nieuwe nog actuele trouwjurken door bijvoorbeeld zaken die ermee stoppen of een lijn afstoten zoals van het modemerk
King Louie. Van hen kregen we bijna 200 gloednieuwe modellen.
Als je zoveel aangeboden krijgt ontstaat er ook een ruimteprobleem. We kozen ervoor om jurken af te stoten maar niet
zomaar. Het tweede leven moest ook passen bij de intentie waarmee de jurken gedoneerd zijn. Dus gingen de wat
gedateerde jurken naar een toneelvereniging, een gehandicaptenorganisatie, het ROC en naar een atelier Verhip van La
Poubelle die er een nieuwe functie aan gaf. Dit alles doet recht aan onze slogan: “En….je jurk leefde nog lang en gelukkig”.
Zo zijn velen blij met deze jurken en met de opbrengst van de verkoop en verhuur van de mooiste modellen brengen we
geluk in Kenia.
Om ervoor te zorgen dat de vele prachtige trouwjurken goed tot zijn recht komen, hebben we de vergaderruimte
omgebouwd tot een heuse bruidsboetiek. De investering die we hiervoor moesten doen werd gesponsord door
verschillende fondsen uit de stad. Een substantiële bijdrage kwam van het Jopiefonds. Maar ook het Boekenschop en
Lions Tilburg doneerden voor dit doel.
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Voortgang projecten in Kenia
We konden meerdere projecten in 2020 afsluiten, hieronder daarvan een overzicht
Het internaat met plaats voor 60 meisjes die les krijgen op de Ambacht/huishoudschool is opgeleverd
Het internaat, met plaats voor 200 meisjes van de Andersen Highschool is opgeleverd en we konden eveneens voor 200
jongens het internaat openen. Een belangrijk deel hiervan is door de Keniaanse overheid gefinancieerd.
De Motor Vehicle Workshop kreeg een nieuwe vloer, magazijn inrichting, werkbanken, sterkstroom en aangepaste
rijdbare werkplekken. De shop werd opnieuw geschilderd en staat er weer prachtig bij.
De nieuwe Andersen Primary school is opgeleverd en geeft veel ruimte voor de 1.200 leerlingen en het onderwijsteam.
Het terrein is omheind, waterafvoeren gegraven, 2 grote waterkelders aangelegd en diverse toiletgroepen en een
handenwasplaats zijn klaar voor gebruik.
De uitbreiding van de Kleuterschool met 2 klassen en een staflokaal is klaar en in gebruik genomen. Ook bij dit project
financierde de overheid een fors deel.
De Keniaanse overheid zorgde voor de bouw van toiletgroepen bij de Ambacht/Huishoudschool.
De afdeling Electroktechniek is opnieuw ingericht en kreeg het reeds genoemde Electro laboratorium tot zijn beschikking.
De huizen voor onderwijzers van de Naminit Primary school werden opgeleverd.
De keuken voor de Ambacht/Huishoudschool is eveneens klaar. Een belangrijk deel hiervan is door de Keniaans overheid
gefinancieerd.
Voor de Primary school zijn extra leer- en leesboeken aangeschaft. De ouders hebben hiervan de helft betaald.

Noodplan Covid 19 pandemie
De pandemie zorgde ook in Kenia voor de nodige onrust. In april werd daarom een plan gemaakt om daaraan het hoofd te
kunnen bieden. Met behulp van ruimhartige bijdragen van diversen vermogensfondsen en Wilde Ganzen konden we aan
de slag.
De aanleg van een aparte behandelkamer, douches voor verplegend personeel, extra voorraad Persoonlijke Bescherming
Middelen (PBM), patiënt bewakingssysteem en training en instructie voor verplegend personeel zijn in de eerste maanden
uitgevoerd.
Ten behoeve van de community is een informatie programma opgezet zodat allen geïnformeerd worden en voorbereid
zijn op de noodzakelijke maatregelen die vanuit de Keniaanse overheid zijn opgelegd.

Capacity Building Program (CBP)
In 2019 is dit 3-jarig trainingsprogramma uitgebreid in de startblokken gezet met een aantal betrokkenen organisaties en
personen. Zowel in Kenia als in Nederland. Het programma streeft naar duurzame ontwikkeling van mensen om door
middel van kennisoverdracht hen in staat te stellen hun eigen potentieel te zien, de beschikbare middelen efficiënt te
gebruiken en voort te bouwen op de vaardigheden en kennis die ze al hebben. Het is een uitdaging om de algemene
cultuur van afhankelijkheid aan te pakken, door via vergroten van waardigheid, zelfvertrouwen en motivatie de
gemeenschap te inspireren.
We maakten in Q4 van 2019 een begin met diverse trainingen die helaas door Covid begin 2020 moesten worden gestopt.
Na aanpassing van het programma, zodat we voldeden aan de voorwaarden die door de overheid werden opgelegd is in
de tweede helft van 2020 een nieuwe start gemaakt met het programma.
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Het programma voor Capacity building (CBP) is een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren.

Hannah Sawyer-Kerr (programmamanager ter plaatse): “De eerste groep van 30 mensen van de gemeenschap begon in
oktober 2019 met trainen. De betrokkenheid, inzet en motivatie van de deelnemers was enorm. Voor het eerst voelden
de leden van de gemeenschap zich echt gezien en gehoord. Ze hadden eindelijk een platform om openlijk de uitdagingen
waarmee ze dag in dag uit worden geconfronteerd te bespreken en samen met de trainers en het Mount Elgon Trust-team
een weg vooruit te zien. Na vijf dagen training was er een merkbare verandering in zelfvertrouwen en betrokkenheid. De
gegeven feedback op de training was buitengewoon positief, zie enkele mooie reacties van de deelnemers hieronder.
"Veel mensen zullen profiteren van deze training, het zal de gemeenschap verlichten en mensen zullen een beter begrip
krijgen van hun rechten en bekwaamheden".
"De eerste workshop was erg goed voor mij omdat ik heb geleerd dat alles mogelijk is als er naar wordt gehandeld"
"Voor de training had ik geen moed, nu heb ik moed".

Het Farmers Training Centre verzorgt trainingen op gebied van ecologische landbouw.
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Een moestuin om te leren
De traditionele oriëntatie op het verbouwen van mais geeft maar beperkte voedingswaarde en de teelt is door de
afhankelijkheid van de regentijd kwetsbaar. Global warming heeft de afgelopen jaren gezorgd dat de jaarlijkse
regentijden onberekenbaar werden. Daardoor is de teelt van mais soms volledig mislukt waardoor gezinnen met
gehuurde grond en op de pof gekocht zaaigoed zwaar in de problemen kwamen.
Hongersnood en nog grotere armoede in deze toch al kwetsbare regio zijn het gevolg.
Door op een andere wijze de grond te bewerken en diverse groenten te telen is een grotere opbrengst dan
uitsluitend mais zeer wel mogelijk. De voedingswaarde daarvan is een heel stuk hoger en de afhankelijkheid van het
regenseizoen veel geringer. Maar dat gaat echter niet zomaar, daar is onderricht bij nodig dat laat zien hoe en met
welke beperkte middelen je al een enorme opbrengst kunt bereiken.
Begin 2020 is Farmers Training centrum (FTC) geopend en honderden belangstellenden kwamen kijken en namen
enthousiast deel van het programma. Het CBP maakt dankbaar gebruik van de diensten van het centrum om de
deelnemers te informeren over de enorme mogelijkheden om meer opbrengst van de eigen grond te halen.

Slaapzaal van meisjes internaat

Nieuwe Primary school met prachtige tekeningen
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Financieel verslag 2020
Op de volgende pagina’s treft u het Financieel verslag over 2020 aan. Alle financiële verslagen zijn, na goedkeuring door
het Bestuur, beschikbaar op de website van de stichting. Vragen over het financiële beleid en de besteding van de gelden
kunt u richten aan de penningmeester van de stichting.
De stichting legt over de besteding van de gelden verantwoording af aan haar sponsoren. Op de website staan het
jaarverslag en de jaarplannen. Wilt u specifieke informatie over een project dan kunt u die opvragen bij de secretaris via
info@elimumountelgon.nl

Bij het opstellen van de jaarrekening hebben wij getracht zo goed mogelijk aan te sluiten bij de eisen voor de
jaarverslaglegging RJ650 voor fondsenwervende instellingen.

Besteding gelden in Kenia
De goedgekeurde projecten worden door of onder toezicht van de Keniaanse NGO “Mount Elgon Trust” uitgevoerd.
Daarvan ontvangt onze Stichting een gedetailleerd verslag met verantwoording van de besteding van de gelden. Wij
informeren onze donateurs daarover, zodat duidelijk is waaraan de donaties zijn besteed. De activa zijn gereserveerd voor
toekomstige projecten. Accountants en Belastingadviseurs De Beer uit Tilburg geeft een goedkeuringsverklaring af.

De kascommissie verleent het Bestuur decharge. De HH Bart Kleintjes en Willem van der Bijl hebben de taak over
2020 voor hun rekening genomen.
Voor de Fondswerving worden we bij een aantal projecten bijgestaan door Bureau Internationale Samenwerking uit
Tilburg. Dat resulteert in mooie resultaten zodat de in het Masterplan opgenomen projecten kunnen worden uitgevoerd.

Google Earth view van het terrein waar Elimu heel veel heeft gerealiseerd.
De resterende projecten worden in 2021 uitgevoerd. Daarmee is einde 2021 het merendeel van het Masterplan voltooid.
Wat dan nog rest is het Capacity Building Programma dat tot ver in 2022 nog een groot aantal trainingen kent.
Jaarverslag 2020 Stichting Elimu Mount Elgon
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Als het CBP voltooid is zullen we ons grotendeels terugtrekken. De bedrijfsvoering van al die projecten zijn dan stap voor
stap overgedragen aan de eigen management teams.

Balans per 31 12 2020
31-dec-20

31-dec-19

Totaal €

46.755,06
5.000,00
51.755,06 €

89.106,62
5.000,00
94.106,62

Reserves en fondsen
overige reserves €

51.755,06 €

94.106,62

51.755,06 €

94.106,62

ACTIVA
liquide middelen
vorderingen
effecten

PASSIVA

totaal

€

Staat van baten en lasten

realisatie 2020
specificatie
totaal
Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van subsidies van Overheden
Baten van organisaties zonder winststreven
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten
Baten van Wilde Ganzen
Overige baten
Som van de Baten
Lasten
Besteed aan projecten in Kenia

€ 115.012,12

overgemaakt aan stichting Wilde Ganzen voor
projecten in Kenia

€ 170.027,00

begroting 2020
specificatie
totaal

€ 3.299,25
€
€ 40.334,00
€ 134.210,00

€ 5.540,00
€
€ 40.000,00
€ 135.000,00

€ 7.081,77
€
€ 37.390,00
€ 68.821,25

€ 95.951,79
€ 37.268,67
€
720,00
€ 311.783,71

€ 85.000,00
€
€
960,00
€ 266.500,00

€ 90.600,74
€ 116.580,00
€
€ 320.473,76

€ 100.000,00

€ 105.786,40

€ 114.000,00

€ 147.617,34

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de Lasten

€ 285.039,12
€ 64.609,52
€ 4.486,63
€ 354.135,27

€
€
€
€

Saldo van baten en lasten

€ -42.351,56

€ -22.000,00
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realisatie 2019
specificatie
totaal

214.000,00
62.500,00
12.000,00
288.500,00

€ 253.403,74
€ 62.018,99
€ 8.119,02
€ 323.541,75
€
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-3.067,99

Bestedingen in 2020
verstrekte projectsubsidies
Huizen voor onderwijzend personeel Naminit primary school
Huizen voor onderwijzend personeel VTC
Huizen Ziekenhuis staf
Internaat Andersen High school
levensmiddelen Hospitality
Materialen voor Electro afdeling VTC

Afbouw van keuken voor VTC
VTC student fund 2020
Bijdrage Drama competitie APS
Noodhulp voor Decese Organisation
Noodhulp voor Trust
Farmers training centre
Afbouw ECD lokalen

12.319,00
6.559,65
13.608,00
52.792,00
1.174,08
1.307,82
4.198,43
1.197,00
250,00
6.781,12
825,02
4.000,00
10.000,00
€ 115.012,12

verstrekte projectsubsidies via Stichting Wilde Ganzen
Capacity building programma
Voor huizen onderwijzend personeel
Covid noodhulp programma
Afbouw Andersen Primary school
Schoolmeubilair Andersen Primary school
voor egalisatie terrein

25.000,00
52.268,67
28.280,00
33.333,00
20.000,00
11.145,33
€ 170.027,00

Wervingskosten
Personeelskosten
Publiciteit en communicatie
Reis- en verblijfkosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten

32163,37
1440,9
3617,8
20097,36
7290,09

Kosten beheer en administratie
totaal van de bestedingen

€ 64.609,52
€
4.486,63
€ 354.135,27

AHS Andersen High School
APS Andersen Primary School
WG Wilde Ganzen
Vtc Vocational Training Centre
CBP Capacity building program
ECD Early child development
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Toelichting op het Financieel verslag
• Balans
De liquide middelen per 31 12 2020 bestaan uit;

Saldo bank NL71 TRIO 0198 1068 07
Saldo kas
totaal

31-12-2020
46.612.62

31-12-2019
89.101,27

142.44

5,35

46.755,06

89.106,62

De middelen zijn in vergelijking met 2019 verminderd. De reden daarvan is het grote aantal projecten dat in 2020 is
uitgevoerd en de daarvoor benodigde gelden.
De opgebouwde reserves tot 2020 en de succesvolle fondsweving in 2020 gaven een enorme boost aan de inspanningen
van de Mount Elgon Trust. Na een volledige stop half maart, door de Covid-19 maatregelen, konden we via aanpassingen
toch na enige weken de geplande projecten weer opstarten. Doordat de scholen dicht waren kon het bouwteam snel
ongehinderd aan de slag en dat resulteerde in de oplevering van de vele hierboven genoemde projecten.
Reserves

Het bedrag van de algemene reserve laat het verschil zien tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Effecten
De stichting heeft in 2014 voor 5.000 euro aandelen aangekocht bij de oprichting van de sociale onderneming Afri-pads.
www.afripads.com

• Baten
Baten van overheden
De stichting neemt sinds 2016 deel aan het programma Een Wereld te Winnen dat door de gemeente Tilburg is ingezet
om Mondiaal bewustzijn in de gemeente te versterken. Voor ons programma ontvangen we jaarlijks subsidie. In 2020
bedroeg die 40.334 euro. Vanaf 2021 gelden nieuwe criteria, wij proberen ons ook daarvoor te kwalificeren.
Baten van organisaties zonder winststreven.
Hier zijn de donaties gemeld van vermogensfondsen die geoormerkte gelden verstrekken van projecten die bij hen zijn
ingediend.
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
De opbrengst van de winkel in gebruikte kinder- en dameskleding Tante Pollewop en Uit Liefde, de shop die trouwjurken
een 2e leven geeft zijn hier opgenomen. De gehele opbrengst is bestemd voor de projecten van de Stichting in Nederland
en Kenia.
Baten van Stichting Wilde Ganzen
Met de Wilde Ganzen zijn in 2019 besprekingen gestart over het Masterplan dat voorzag in de uitvoering van
grootschalige projecten in Kenia in 2020 en latere jaren. De Keniaanse counterpartner Mount Elgon Trust is, om redenen
van continuïteit met de uitvoering daarvan gestart voordat de besprekingen waren afgerond. Om die uitvoering toch
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mogelijk te maken zijn door ons voorschot betaling aan de Trust gedaan. Die hebben we na de ondertekening van de
steun die Wilde Ganzen aan het Masterplan gaf van Wilde Ganzen terug ontvangen.
Overige baten
In de winkel is een ruimte verhuurd aan Sterkhuis Tilburg.

• Bestedingen
Het hiervoor gemelde Masterplan bestaat uit 25 projecten die we deels samen met de Keniaanse overheid uitvoeren op
het terrein, het Andersen Development village, dat eigendom is van onze partner de Mount Elgon Trust. De onderwijs- en
community projecten lopen tot in 2022. In 2020 is door de stichting 285.093 euro overgemaakt. Wilde Ganzen heeft op de
door hen goedgekeurde projecten een bonus gegeven van 30%.
Wervingskosten
De wervingskosten bestaan uit de huisvestings- en verkoopkosten van de winkel en personeelskosten. De coördinator van
de winkel heeft een parttime dienstverband voor onbepaalde tijd. Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden, zij zien ook af van een vrijwilligersvergoeding.
Toelichting op de bestedingen
In de lijst van projectsubsidies is aangegeven welke projecten onder handen zijn en die financiële steun kregen.

• Toelichting begroting 2021
omschrijving

specificatie

totaal

Baten
Baten van particulieren

7.500

Baten van bedrijven

-

Baten van subsidies van Overheden

30.000

Baten van organisaties zonder winststreven

75.000

Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten
Baten van Wilde Ganzen
Overige baten

103.000
4.500

Som van de Baten

220.000

Lasten

Besteed aan projecten in Kenia

60.750

overgemaakt aan stichting Wilde Ganzen voor
projecten in Kenia

100.000

Wervingskosten (zie hierboven de toelichting)

90.500

Kosten beheer en administratie

3.500

Som van de Lasten

254.750

Saldo van baten en lasten

-34.750
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Baten
De behoefte aan financiering neemt af naarmate we meer projecten opleveren. In 2021 zien we al het effect van het
proces om afstand te nemen en meer en meer door de community en overheid zelf te laten verzorgen.
De steun van de Gemeente Tilburg voor 2021 is aangevraagd, we verwachten een positief besluit en een subsidie van
maximaal 30.000 euro voor het ingediende programma.
Lasten
Na 2021 zullen de kosten voor de projecten in Kenia substantieel lager zijn omdat vrijwel alle projecten tegen die tijd zijn
opgeleverd. De kosten overstijgen daarom de baten en we teren zo in op ons vermogen.

Dhr. A. Waijers/Penningmeester maart 2021.
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