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 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).  
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Inleiding 

Het jaar 2021 was in veel opzichten gelijk aan 2020. Gelukkig had de pandemie dit jaar beperkte gevolgen 

voor ons werk in Tilburg en in Kenia. We leren beter omgaan met de voortdurende veranderingen.  

In augustus bezocht de secretaris de projecten in Kenia en kwam zonder kleerscheuren terug na een zinvol 

bezoek. 

We kunnen terugblikken op een aantal positieve ontwikkelingen. De stagnatie in de bouwprojecten was 

beperkt omdat de bouwploeg met de beperkingen leerde omgaan. De scholen konden met enige 

beperkingen toch weer open. Het ambitieuze Community building programma kon vrijwel ongestoord 

doorgaan en dat leverde enthousiaste reacties op van de vele deelnemers. Daarover verderop meer. 

 

Het bestuur kwam in 2021 zesmaal bijeen en bestaat uit de volgende leden: Anke Diepenhorst voorzitter, 

Ad Waijers secretaris en penningmeester, bestuursleden zijn Cathelijn Bogaers, Michiel de Haan en Yvonne 

Schoonis. 

 

1. Doelstelling, missie en visie; 

Het bestuur streeft naar : 

- het vergroten van kennis en vaardigheden onder de community in West-Kenia zodat die zelf de 

regie kunnen nemen  

- dat wat zo zorgvuldig in Kenia is opgebouwd te onderhouden. 

- het bieden van een plek voor inzameling, recycling en verkoop van kleding in Tilburg. 

- het geven van steun aan projecten om de armoede onder personen in Tilburg te verlichten. 

- bij te dragen aan mondiale bewustwording 

 

2. de belangrijkste risico’s en onzekerheden; 

We zien op de middellange termijn geen zaken die het voortbestaan van de stichting en haar 

doelstellingen in gevaar kunnen brengen. 

3. Doelen realiseren 

Om haar doelen te realiseren steunt de stichting op;  

- de verkoop van de geschonken kleding en  

- de support van vele vrijwilligers en stagiaires 

- op samenwerking  met tientallen partijen in Tilburg 

 

4. Governance; 

Het bestuur kent voor toekenning van projectsteun een strikte procedure waarbij voor een besluit 

unanimiteit is vereist 

5. Communicatie; 

Wij communiceren via rapportages aan onze donoren. Via facebook en instagram maken we wekelijks 

melding van hetgeen binnen onze organisaties gebeurt. Via nieuwsbrieven en jaarverslagen informeren we 
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een groot aantal personen en organisaties. Alle informatie wordt ook gedeeld op onze websites, 

www.elimumountelgon.nl, www.tantepollewop.org en www.uit-liefde.nl 

Van de Trust en Decese 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.  

 

6. Verwachte gang van zaken; 

Zoals in het jaarverslag 2020 is vermeld naderen we het einde van onze opdracht in Kenia. Het Masterplan 

is vrijwel voltooid. De resterende projecten worden in 2022 voltooid. Dat zijn de uitbreiding van het 

Guesthouse en de aanleg van het sportveld.  

Het Capacity Building Programma dat tot ver in 2022 nog een groot aantal trainingen kent zal begin 2023 

worden afgerond. Alle gelden benodigd voor dit programma zijn overgemaakt aan de Trust. 

Na 2022 zullen de kosten voor de projecten in Kenia sterk verminderen omdat vrijwel alle projecten tegen 

die tijd zijn opgeleverd. We beperken ons komende jaren tot onderhoud van dat wat in de afgelopen 20 

jaar zo zorgvuldig op Mount Elgon is opgebouwd.  

7. Maatschappelijke aspecten van ondernemen. 

Komende jaren zullen we ons meer en meer gaan richten op hergebruik van kleding, steun aan armoede 

projecten en projecten voor en van vrouwen. In de begroting zijn hiervoor reserveringen opgenomen. Een 

belangrijk doel is het bevorderen van mondiaal bewustzijn. Met deze ontwikkeling geven we verstrekte 

aandacht aan de Global Goals en het bijdragen aan een betere en rechtvaardiger wereld. 

Het bestuur heeft een commissie ingesteld om tot een integriteitsbeleid te komen. Dat werk zal in de loop 

van 2022 worden afgerond. 

Overzicht activiteiten in Kenia en Tilburg in 2021 

Kenia 

In het jaar 2021 hebben we naar het afronden van onze projecten gewerkt. Daarvan ziet u in dit verslag een 

overzicht. In 2022 is het samen met de Trust ontwikkelde Masterplan van 2018 gereed. We kijken dan terug op een 

bijzondere vruchtbare periode waarin naast geld al die jaren heel veel energie en kennis is overgedragen. Hierdoor is 

de lokale bevolking ondersteund in hun gevecht om uit de armoede te ontsnappen. Alleen al de ruim 200  

afgestudeerden van de Andersen Highschool die in staat waren om een universitaire studie af te ronden! En dan de 

duizenden jongeren die via de primary en secondary scholen die we steunen hun kennis konden verrijken en een vak 

geleerd hebben. Als bestuur van de stichting Elimu Mount Elgon hebben we er alle vertrouwen in dat het goed zit 

met de toekomst van de community in Chepchoina.  
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Hospitality afdeling uitgebreid 

De uitbreiding van Hospitality afdeling van het Vocational training centrum is opgeleverd. Buiten is het restaurant 

dat onder een grote tent is geplaatst, voorzien van counters voor klaarmaken van de schotels die uit de keuken 

komen. Door de staf van school en ziekenhuis wordt goed gebruik gemaakt van het heerlijke voedsel dat leerlingen 

hier bereiden. Zo kan de school inkomsten genereren. Deze counters zijn ook voorzien van stromend water en er is 

meubilair van goede kwaliteit geplaatst. Een aparte toiletgroep M/V is ook gebouwd. Van dit restaurant wordt door 

de groepen van het Capacity Building Program druk gebruik gemaakt voor de trainingen en om samen te lunchen. 

 

Timmermannen en loodgieters een eigen gebouw 

Twee praktijkruimtes voor de opleiding Timmerman en Loodgieter zijn opgeleverd. Beide voorzien van alle 

apparatuur en machines om een degelijke opleiding op te zetten. We vangen het water op van de daken en er is een 

sterkstroom aansluiting gemaakt die  is aangesloten op het net. 

 

 
 

Kleuters zitten op stevige nieuwe stoelen 

Inrichting van de kleuterschool met nieuw meubilair voor de ruim 200 kleuters is klaar. De tafels en stoeltjes zijn in 

eigen beheer gemaakt op het Vocational Training Centrum. De leerlingen hebben daar een belangrijke bijdrage aan 

geleverd. De stalen kasten voor opslag van leermiddelen zijn extern gekocht.  

Een bijzonderheid is dat het nog bruikbare oude meubilair is verdeeld onder vijf scholen in de directe omgeving. Die 

waren daar erg blij mee, je moet je bedenken dat op meerdere scholen de kinderen nog op een steen zitten omdat 

er geen middelen zijn om meubilair aan te schaffen. 
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Leerkrachten voorzien van een prachtige woning 

Voor 24 onderwijzers zijn huizen gebouwd. Zij werken allen in de Primary School. Er is geen huisvesting in de nabije 

regio. Vaak wonen ze in de grote stad Kitale op 40 km afstand. De reistijd en de slechte wegen maken de dagelijkse 

reis een crime. De nood aan goede huisvesting is groot en met deze 24 huizen hebben we nu voor alle docenten een 

goed huis beschikbaar met prima meubilair. Dat is belangrijk, mede omdat daarmee goede docenten graag op de 

Andersen scholen willen komen werken. 

 

 

 

Toeristen zijn welkom 

Het Guesthouse wordt al goed gebruikt. Daarom wordt het zelfs uitgebreid met drie safaritenten en een 

campingplaats met douchegebouw. De basis hiervoor is al aangelegd. Zodra het toerisme op gang komt als Covid 

onder controle is, zal dit geheel voor de zo nodige inkomsten zorgen voor de Trust die daarmee de projecten in de 

toekomst kan onderhouden. https://mtelgonguesthouse.com 
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Afronden Masterplan in 2022 

We naderen de voltooiing van het in 2018 gemaakte Masterplan. Voor 2022 zijn nog enkele projecten voorzien, 

waaronder het meest belangrijke, het Capacity Building programma (CBP), dat loopt nog door tot begin 2023. Alle 

fondsen benodigd voor dit succesvolle programma zijn overgemaakt. Met bijzondere dank aan Wilde Ganzen voor 

de enorme steun bij dit unieke programma.  

Sinds 2005 hebben we  meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd in Kenia. Een fors deel kwam van sponsors, 

waaronder Wilde Ganzen, maar ook een aanzienlijk deel via de verkoop van tweedehands kleding in de winkels 

Tante Pollewop en Uit Liefde. Een ongekende prestatie en dat is ook te zien aan de prachtige en succesvolle 

projecten in Kenia.  

Tilburg 

Gemeente Tilburg 

De steun die we al jaren krijgen van de gemeente is voor ons van groot belang. Niet alleen vanwege de welkome 

financiële steun maar ook voor de erkenning van onze inspanning om een bijdrage te leveren aan armoede in de 

stad via onze Cadeaubonnen en onze bijdrage aan mondiaal bewustzijn in de stad.  

Tante Pollewop 

In Tilburg hadden we begin 2021 te maken met een winkelsluiting vanwege Corona. De winkel blijft zich desondanks 

verder ontwikkelen. Tante is nu ook op zaterdag geopend mede door de succesvolle werving van 10 nieuwe 

vrijwilligers. Er is extra ruimte gekomen door de verplaatsing van Uit Liefde. We hebben in september weer een heel 

gezellige verwenbijeenkomst kunnen organiseren als bedankje voor alle ruim 50 vrijwilligers.  

Uit Liefde  

De tijd dat we gedwongen gesloten waren is goed besteed want de bruidswinkel Uit Liefde was toe aan meer ruimte. 

Trouwjurken zijn vaak erg groot en we kregen er steeds meer aangeboden. Gemiddeld wel 1 per week. Dus toen we 

weer open mochten, was er een prachtige nieuwe ruimte om bruiden in spé met hun entourage te ontvangen. 

Hiervoor kregen we een mooie sponsorbijdragen.  
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En we ontvingen volop bruiden in 2021. We verkochten (en verhuurden) 60 jurken. Door Corona waren vele 

bruiloften uitgesteld. In 2021 moesten die worden ingehaald. We hopen dat in 2022 er weer vele huwelijken door 

kunnen gaan. Bruiden ontdekken onze winkel steeds beter.  

 

Financieel verslag 2021 

 

 

Op de volgende pagina’s treft u het Financieel verslag over 2021 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.  
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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. 

Zoals aangekondigd in het 2019 verslag verminderen de middelen jaarlijks, ook in 2021 is daarvan sprake. De reden 

daarvan is het grote aantal projecten dat in het verslagjaar is voltooid.  

Met die voltooiing is het Masterplan vrijwel afgerond. De gelden voor de nog lopende projecten zijn overgemaakt aan de 

Mount Elgon Trust. In 2021 kunnen we volstaan met beperkte bijdragen voor onderhoud en reparatie van al hetgeen in de 

afgelopen 20 jaar zo zorgvuldig is opgebouwd. 

Besteding gelden in Kenia  

De goedgekeurde projecten worden door of onder toezicht van de Keniaanse NGO “Mount Elgon Trust” uitgevoerd. Covid 

heeft een koersval veroorzaakt van de Keniaanse shilling. Daardoor ontvingen we meer shillings, die koerswinst is apart 

gezet en daaruit financieren we andere projecten bij de Trust . 

Daarnaast steunen wij de Decese organisatie die als gevolg van Covid in haar voortbestaan werd bedreigd. Van de Trust en 

Decese 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.  

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. 

De kascommissie verleent het Bestuur decharge. De HH Bart Kleintjes en Willem van der Bijl hebben de taak over 

2021 voor hun rekening genomen. 

 

Masterplan 
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     Toelichting op het financieel verslag 

Zoals aangegeven in het 2019 verslag verminderen de middelen jaarlijks, ook in 2021 is daarvan sprake. De reden 

daarvan is het grote aantal projecten dat in 2021 is voltooid.  

Met die voltooiing is het Masterplan vrijwel afgerond. De gelden voor de nog lopende projecten zijn   

overgemaakt aan de Mount Elgon Trust. In 2021 kunnen we volstaan met beperkte bijdragen voor onderhoud en 

reparatie van al hetgeen in de afgelopen 20 jaar zo zorgvuldig is opgebouwd. 

Audits 

Op verzoek van stichting Wilde Ganzen en stichting Dioraphte zijn audits uitgevoerd bij onze Keniaanse partner 

de Mount Elgon Trust. Beide audits gaven geen aanleiding tot nadere opmerkingen. 

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. We ontvangen vooralsnog geen opbrengst van deze investering. 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 onder meer het Mondiaal bewustzijn in de gemeente te versterken. In 2021 bedroeg die steun 

30.000 euro.  

Baten van organisaties zonder winststreven 

De fondsenwerving was ook in 2021 succesvol een mede daardoor waren we in staat om de projecten die in dit 

verslag zijn genoemd te financieren. 

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 

Voor verschillende projecten is opnieuw steun ontvangen van de stichting Wilde Ganzen. Wij spreken onze grote 

dank uit voor die jarenlange steun, zonder die steun hadden we dit alles niet kunnen realiseren.  

Overige baten 

De huur overeenkomst met het Sterkhuis is per 1 oktober 2021 opgezegd. Er zijn geen overige baten meer. 

Bestedingen 

Het hiervoor gemelde Masterplan bestaat uit 25 projecten die we deels samen met de Keniaanse overheid 

uitvoeren op het Andersen Development village, dat eigendom is van onze partner de Mount Elgon Trust. De 

onderwijs- en community projecten lopen tot in 2022. In 2021 is door de stichting 161.207,83 euro overgemaakt. 

Wervingskosten 
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De wervingskosten bestaan grotendeels 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. 

Baten 

De behoefte aan financiering neemt af naarmate we meer projecten opleveren. In 2020 en ook in het verslagjaar 

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. 

Lasten 

Na 2022 zullen de kosten voor de projecten in Kenia sterk verminderen omdat vrijwel alle projecten tegen die 

tijd zijn opgeleverd. We beperken ons komende jaren in onderhoud van dat wat in de afgelopen 20 jaar zo 

zorgvuldig op Mount Elgon is opgebouwd 

 

Balans per 31 december 2021 

 

   

   

ACTIVA  31-dec-21 31-dec-20 
 

    

      

liquide middelen  €                34.913,21   €                46.755,06  

vorderingen  €                               -    €                               -    

effecten  €                  5.000,00   €                   5.000,00  

Totaal  €                39.913,21   €                51.755,06  

      

PASSIVA     

      

Reserves en fondsen     

overige reserves  €                39.913,21   €                51.755,06  

      

totaal  €                39.913,21   €                51.755,06  
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Weer naar school  

 

 

Staat van baten en lasten 

  Realisatie 2021 Begroting 2021 realisatie 2020 

  specificatie totaal specificatie totaal specificatie totaal 

Baten             

Baten van 

particulieren 

  €     2.125,57     €     7.500,00     €     3.299,25    

Baten van 

bedrijven 

                        -                           -                        -     

Baten van 

subsidies van 

Overheden 

€     30.000,00     €   30.000,00    €    40.334,00    

Baten van 

organisaties 

zonder 

winststreven 

 €    72.441,00     €   75.000,00    €  134.210,00    

Baten als 

tegenprestatie 

voor de levering 

van producten 

en/of diensten 

 €  113.486,53    €  103.000,00    €    95.951,79    

Baten van Wilde 

Ganzen 

 €                     -                           -      €   37.268,67    

Overige baten  €                     -      €      

4.500,00  

   €         720,00    
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Som van de Baten    €218.053,10      

€ 220.000,00  

   €       

311.783,71  

              

Lasten             

Besteed aan 

projecten in Kenia 

 €    48.755,16     €   60.750,00     € 115.012,12    

overgemaakt aan 

stichting Wilde 

Ganzen voor 

projecten in Kenia 

 €  112.452,67     € 100.000,00     € 170.027,00    

              

Wervingskosten  €    76.225,91     €   90.500,00     €   64.609,52    

Kosten beheer en 

administratie 

 €       6.607,66     €      

3.500,00  

   €     4.486,63    

Som van de Lasten   €244.041,40     € 254.750,00     €354.135,27  

              

 Saldo van baten 

en lasten 

  € -25.988,30        -34.750,00       -42.351,56  

              

Bestedingen in 2021 

 

verstrekte projectsubsidies    

Decese Organisatie voor overbrugging Pandemic  €              12.357,78   

Camera voor Mount Elgon Trust  €                    514,61   

bijdrage Begrafenis  €                    238,97   

Bijdrage promotie Vakopleiding  €                    389,76   

Stichting Kibadaongo donatie Vrouwenproject  €                 1.000,00   

uitbreiding training restaurant  €                 9.931,33   

Beurs voor studenten  €                 3.138,44   

bijdrage auto voor Decese Organisatie  €              10.087,11    

Productiekosten Film  €                 1.804,88    

Reis/verblijfkosten gasten uit Kenia  €                 7.988,98    

kleding voor Childrens Home  €                    588,64    

bijdrage Priesterstudie  €                    714,66    

     €              48.755,16  

verstrekte projectsubsidies via Stichting Wilde 

Ganzen 

    

Capacity Building Programma  €              43.456,00    

Huizen voor staf Primary School  €              60.634,67    

Meubilair voor kleuterschool  €                 8.362,00    

     €           112.452,67  

Wervingskosten     

Personeelskosten  €              33.175,13    

Publiciteit en communicatie  €                 4.729,46    

kantoor kosten  €                 6.607,66      



 

 

14

Reis- en verblijfkosten  €                 3.227,44    

Huisvestingskosten  €              18.560,43    

Verkoopkosten  €                 9.925,79    

     €              76.225,91  

Kosten beheer en administratie    €                6.607,66  

totaal van de bestedingen    €           244.041,40  
 

      Balans 

       De liquide middelen per 31 12 2021 bestaan uit  

 

  31-12-2021 31-12-2020 

Saldo bank NL71 TRIO 0198 1068 07  €                32.113,32   €                46.612,62  

Saldo kas  €                   2.799,89   €                     142,44  

totaal  €                34.913,21   €                46.755,06  

 

   
 

Toelichting begroting 2022 

 

• 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 onder de bewoners te versterken. Het door ons ingediende programma is onlangs goedgekeurd 

en we ontvangen voor 2022 een subsidie van 24.500 euro. 

Baten van organisaties zonder winststreven. 

We verwachten geen baten meer omdat de projecten zijn afgerond. 

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. 

• Lasten 

Wervingskosten 

De wervingskosten bestaan grotendeels uit de huisvestings- en verkoopkosten van de winkel en personeelskosten. De 

coördinator van de winkel heeft een parttime dienstverband voor onbepaalde tijd.  
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Daarnaast zullen we ons meer gaan richten op hergebruik van kleding, steun aan armoede projecten en projecten 

voor en van vrouwen. In de begroting zijn hiervoor reserveringen opgenomen. 

 

omschrijving specificatie totaal 

Baten 
  

Baten van particulieren €                3.500 
 

Baten van bedrijven - 
 

Baten van subsidies van Overheden €              24.500 
 

Baten van organisaties zonder winststreven €                5.000 
 

Baten als tegenprestatie voor de levering van 

producten en/of diensten 

€            120.000 
 

Baten van Wilde Ganzen - 
 

Overige baten €                         - 
 

Som van de Baten 
 

€            153.000 

   

Lasten 
  

Besteed aan projecten in Kenia €              30.000 
 

besteed aan projecten in Tilburg €              30.000 
 

besteed aan projecten elders €              10.000 
 

overgemaakt aan stichting Wilde Ganzen voor 

projecten in Kenia 

€                         - 
 

Wervingskosten €              65.000 
 

   

Kosten beheer en administratie €                7.500 
 

Som van de Lasten 
 

€            142.500 

   

Saldo van baten en lasten 
 

€              10.500 

   

 

Dhr. A. Waijers/Penningmeester maart 2022. 


