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Voorwoord
Het jaar 2013 - Overgangsjaar van opbouw naar afbouw
Al eerder hebben de initiatiefnemers van de stichting SfHH gemeld de activiteiten en projecten geleidelijk
te zullen afbouwen. De redenen voor dit besluit staan vermeld in eerder verschenen nieuwsbrieven. In het
jaar 2013 zijn voor de afbouw concrete stappen gezet. Zowel in het bestuur, met vrijwilligers als met de in
Kenia samenwerkende organisatie YSDAK is SfHH bezig afspraken te maken hoe dit vorm te geven. Het
afbouwen betreft dan met name de projecten in Homa Hills en niet die in Kisumu.
De projecten The Children Left Behind en het adoptieplan Shika Tamaa in Kisumu zullen worden
gecontinueerd. De organisatieverandering die hier voor SfHH uit voortvloeit is nog onderwerp van
discussie tussen bestuur en de coördinatoren van deze projecten.
Een eerste uitvloeisel van de afbouw is te zien bij het adoptieplan Kansloos Kind in Homa Hills door geen
nieuwe kinderen meer toe te laten. Daarnaast is er in 2013 minder geld beschikbaar gesteld voor de
lopende projecten rond het Orange House, de centrale accommodatie van YSDAK in Homa Hills.
Activiteiten van SfHH van oprichting in 2003 naar rekeningjaar 2013 en afbouw 2014-2016 (en verder).
Na enkele jaren oriëntatie en kleinschalige acties gedurende de periode 2000-2002 is de stichting SfHH in
2003 daadwerkelijk gestart met hulp aan scholen in Homa Hills. De uitvoering werd in handen gegeven
van de lokale Keniaanse NGO HHCDO (Homa Hills Community Development Organisation).
In Nederland geeft SfHH voorlichting en werft fondsen.
In de daarop volgende jaren werd de hulp vooral dankzij veel steun van het NCDO, Edukans en Impulsis
fors uitgebreid. Bij enkele tientallen scholen in de omgeving van Homa Hills zijn verbeteringen
aangebracht. Zowel grootschalig (bouw nieuwe lokalen) als kleinschalig (stoelen / tafels / watertanks /
latrines). Daarnaast werd gestart met onderwijs gerelateerde ondersteuning zoals het geven van
trainingen aan groepen leerkrachten.
Naast de ondersteuning van deze organisaties kwamen er in Nederland vele bijdragen binnen door lokale
acties bij scholen, kerken, bedrijven en dankzij particuliere donaties. In 2006 en 2007 kwamen vier
groepen van elk 4 Pabo studenten van de Leidse Hogeschool stage lopen in Homa Hills.
In 2005 is gestart met het sport- en spelproject YSDAK. YSDAK heeft nu een vast onderkomen in Homa
Hills (het Orange House) In de periode 2007-2009 heeft de ondersteuning door Impulsis geleidt tot verder
uitbreiding van deze projecten.
In 2008 kreeg YSDAK een uitbreiding in het buiten het projectgebied gelegen Kisumu. Er werd gestart
met het project The Children Left Behind. Het project wordt vanuit Nederland getrokken door de fam.
Dalm uit Hoofddorp. Zij doen de fondsenwerving en voorlichting onder de paraplu van SfHH. Inmiddels is
e
een 4-klassige school gerealiseerd. In 2012 is de school met een 4 klas gecomplementeerd welke begin
e
2013 in gebruik is genomen. Eind 2013 is voor de 2 maal een groep van 4 PABO-studenten in Kisumu
e
op stage geweest en is ook gestart met de bouw van een 5 (nood)lokaal..
In Homa Hills werden de activiteiten met de NGO HHCDO in 2008 overgedragen naar de NGO YSDAK
(Youth Sports Development Alliance Kenya). Wel worden de faciliteiten die HHCDO in Homa Hills biedt
gebruikt voor onderdak, voedsel en trainingen.
Naast deze activiteiten werd in 2013 doorgegaan met het Adoptieplan Kansloos Kind, het Geitenproject,
het HBC-project in Homa Hills en het adoptieplan Shika Tamaa in Kisumu.
De inkomsten in Nederland zijn 2013 opnieuw lager waardoor de ruimte om projecten in Kenia te
ondersteunen kleiner werd. De projecten zijn desondanks in 2013 doorgegaan voor zover dit met de
beperkte middelen mogelijk was.. SfHH geeft een 3-tal medewerkers een financiële tegemoetkoming om
de projecten te laten draaien.
Zoals hierboven gemeld zijn bestuur en initiatiefnemers samen met YSDAK in overleg hoe de komende
jaren de afbouw van m.n. de projecten in Homa Hills vorm te geven. In 2014 wordt er gewerkt aan een
nog te ontwikkelen eindvisie. Belangrijkste doelstelling van SfHH blijft de jeugd in Homa Hills en
omgeving een betere toekomst te geven
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Bestuur

Het bestuur van de stichting was in 2013 als volgt samengesteld:
mevr. P. van Bohemen
Revelaar 25
4759 AL Noordhoek
dhr. J.C. Hanekamp
Amundsenrede 7
2725 GJ Zoetermeer
dhr. J. H. Hokken
Bottalijn 42
2728 AN Zoetermeer

secretaris / penningmeester

dhr. IJ. J. de Joode
Hulk 45
8802 NJ Franeker

voorzitter

Vaststelling rekening
De rekening over het boekjaar 2013 is vastgesteld en goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering
d.d. 05 - 06 - 2014.

IJ. J. de Joode,
voorzitter
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Balans per 31 december

Activa
10 Geldmiddelen
13 Overl. Activa
Totaal

2012

2013

25.788,32
4.440,45

30.004,34
2.816,45

30.228,77

32.820,79

Passiva
20
21

2012

2013

Reserveringen
Overl passiva

26.486,93
3.741,84

29.482,15
3.338,64

Totaal

30.228,77

32.820,79

Toelichting op de balans
Activa:
10 Dit betreft het saldo van de rekening van de stichting bij de ING (rek. nr. 9306734) en de daaraan
gekoppelde zakelijke spaarrekening. In het saldo inbegrepen is de begin januari 2014 ontvangen
rente over het jaar 2013 op de zakelijke spaarrekening:
lopende rekening:
€ 19.766,95
zakelijke spaarrekening € 10.237,39
totaal

€ 30.004,34

13 Hier opgenomen is een vordering op TCLB i.v.m. grondaankoop (€ 2.816,45, in 2013 is
€ 1.000,00 door TCLB voldaan)
Passiva:
20

Het overschot op de verlies- en winstrekening (€ 2.995,22) is ten gunste gebracht van de
reserveringen.
De gereserveerde bedragen op basis van het resultaat over 2013 zijn als volgt te specificeren:
reservering
bij
per 31-12-2012 2013

21

af
2013

reservering
per 31-12-2013

Adoptieplan ‘Kansloos Kind’ € 7.147,74
Adoptieplan Shika Tamaa € 4.103,75
Home Based Care
€ -/- 179,06
YSDAK/HH
€ 18.617,44
TCLB
€ -/- 1.864,99
Geitenproject
€ -/- 1.337,95
Bureaukosten enz.
€
0,00

€
€
€
€
€
€
€

6.134,13
6.110,98
234,10
3.214,23
2.877,81
2.524,50
706,94

€
€
€
€
€
€
€

6.440,25
4.792,75
0,00
4.405,89
2.461,64
0,00
706,94

€ 6.841,62
€ 5.421,98
€
55,04
€ 17.425,78
€-/- 1.448,82
€ 1.186,55
€
0,00

Totaal

€

21.802,69

€ 18.807,47

€ 29.482,15

€ 26.486,93

Hier opgenomen is 100% van de ontvangsten van de oud-papier actie (in 2012: 66,67%), welke
bestemd is voor Basisschool Noordeinde en Stichting Scouting Pocahontas. Dit bedrag wordt door
de stichting, op verzoek van de school, beheerd. In 2013 is als volgt gemuteerd:
- saldo per 31-12-2012
€
3.741,84+
- opbrengst 2013*
€
1.297,71 +
- Uitgaven t.l.v. BN
€
1.700,91 - saldo per 31-12-2012
€
3.338,64
De stichting heeft zich teruggetrokken uit de Oud Papier Actie, omdat het geen vrijwilligers meer kan
leveren die daar hun medewerking aan willen / kunnen leveren. De jaarrekening 2012 meldde: “Naar
verwachting zal het voor Basisschool Noordeinde gereserveerde bedrag in de loop van 2013 naar de
school worden overgemaakt”. Omdat de door de school op te richten stichting voor het beheer van
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deze gelden nog niet tot stand is gekomen zijn ook in 2013 de (subsidie)bedragen nog op rekening
van de stichting SFHH binnengekomen.
* Een deel van de subsidie is wellicht door de gemeente Zoetermeer direct op rekening van de
school gestort, hierover bestaat nog onduidelijkheid. Navraag wordt gedaan bij de gemeente en bij
de school. Verwacht wordt nu dat de overdracht in 2014 kan worden afgerond.
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Resultatenrekening

Baten:
50 51
54a
54b
54c
56a
56d

Donaties en giften t.b.v. YSDAK/HH €
Giften t.b.v. Home Based Care
Giften t.b.v. Kansloos Kind
Giften t.b.v. Shika Tamaa
Geitenproject
TCLB

3.802,00 *
234,10
6.134,13
6.110,98
2.524,50
2.877,81

Totaal giften en donaties









60

€

21.683,52

51 € 1.765,00 is ontvangen van fam. B.M. Taks, Leiderdorp (50 jr. huw)
51 € 1.666,00 is ontvangen van Ver.voor PCBO NW Friesland
51 € 1.750,00 is ontvangen van Hagedoorn Stichting, Rijswijk (ZH).
56a € 720,00 is ontvangen van Stichting Pelgrimshoeve, Zoetermeer
56d € 305,00 is ontvangen van Prot.Gemeente (Zuiderlicht), Hoofddorp
56d € 670,00 is ontvangen van Stichting My Book Buddy, Amersfoort
56d € 785,00 is ontvangen van Stichting Ned. Lengasiti, Hoofddorp
56d € 250,00 is ontvangen van F.W.Roukens, Hoofddorp

Rente op de spaarrekeningen

119,17*

Totaal overige inkomsten

€

119,17

Totaal baten

€

21.802,69

*

De posten 51 en 60 worden samengevoegd

€ 3.9721,17

Post 30 (organisatiekosten) wordt hieruit voldaan

€

706,94

Het saldo wordt toegevoegd aan de reservering
Voor YSDAK / HH

€

3.214,23
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Lasten:
30 32
35

40 41

**

Bankkosten
Registratiekosten (Partin)
Nieuwsbrieven.
Overige kosten

117,87
60,00
287,55
241,52

Totaal kosten organisatie

€

706,94

Ondersteuning (scholen) in Kenia
Totaal ondersteuning in Kenia**
Totaal lasten

€ 18.100,53
€ 18.807,47

Saldo (toegevoegd aan de reserveringen)

€

2.995,22

e

Voor een specificatie van de uitgaven verwijzen wij u naar pagina 4, passiva, 3 kolom.
Zie ook pagina 9.
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Toelichting op de resultatenrekening

Baten:
5

Giften en dotaties
De bestemming van de ontvangen gelden:
YSDAK/HH
HBC / Home Based Care
Adoptieplan Kansloos Kind
Adoptieplan Shika Tamaa
Geitenproject
The Children Left Behind

€

3,214,23
234,10
6.134,13
6.110,98
2.524,50
2.877,81

bijzondere giften zie baten pag 6

Totaal voor ondersteuning

€ 21.095,75

96,8 %

Kosten organisatie:

€

706,94

3,2 %

Totaal

€ 21.802,69

100,0%

Toelichting:
YSDAK Homa Hills:
 Sport- en spelproject: Hierbij worden kinderen na schooltijd opgevangen en krijgen tijdens
sport en spel voorlichting over HIV/AIDS en werken actief mee aan het verbeteren van hun
leefomgeving.
 Bijzondere projecten: Een aantal kleinschalige projecten. Hieronder valt o.a. ondersteuning
van gehandicapte kinderen
Geitenproject: d.m.v. het geven van melkgeiten aan vrouwengroepen en hen daarna begeleiden,
inkomen genereren voor deze groepen en families. Hierdoor krijgen kinderen betere voeding en
zijn er inkomsten om hun kinderen onderwijs te laten volgen.
HBC / Home Based Care: Project in Homa Hills waarbij vrijwilligers zieken en zwakkeren uit de
gemeenschap helpen. Door inkomsten uit de “poultry” kunnen zij betere zorg kunnen geven aan
deze mensen.
Adoptieplan Kansloos Kind: Kansarme kinderen en “drop-outs” in Homa Hills d.m.v.
ondersteuning van Nederlandse adoptieouders de gelegenheid geven weer naar school te gaan
en/of de school af te maken
Adoptieplan Shika Tamaa: Gelijk aan het adoptieplan Kansloos Kind echter in Kisumu
The Children left Behind: sport- en spelproject van YSDAK en bouw school voor kansarme
kinderen en Aidswezen in Kisumu
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Lasten:
 De uitgaven van het adoptieplan Kansloos Kind werden gebruikt om 62 kinderen naar de
lagere, 27 naar het voortgezet onderwijs, 3 naar hoger en 1 naar universitair onderwijs te
laten gaan. Voor hen werden uitgaven bekostigd als schoolgeld, schooluniform, schoeisel
en het verstrekken van voedsel aan verzorgers
 YSDAK HH / Sport en spel is in 2013 doorgegaan met het organiseren van enkele
sporttoernooien, trainen van de jeugd, de jeugd voorlichting geven over HIV/Aids. Door
gebrek aan belangstelling is het voor de oudere jeugd bestemde beroepsgericht onderwijs
(kappers- en naaiopleiding) helaas gestopt. Verder zijn administratie- en projectkosten
gemaakt om het project YSDAK in Homa Hills rond het Orange House uit te voeren.
 Bij het project The Children left Behind is in 2013 doorgegaan met de fondsenwerving. In
e
e
Kenia (Kisumu) is eind 2013 een 2 extra (nood)lokaal gebouwd voor de 2 klas van de
lagere school. Deze is toegevoegd naast de reeds gerealiseerde 4-klassige kleuterschool.
In de loop van 2013 zijn diverse uitgaven gedaan aan leer- en lesmateriaal. Verder zijn
sport- en spelactiviteiten gehouden.
Eind 2008 is voor € 9.632,91 grond aangekocht voor de school. In het najaar van 2011 is,
na overleg, afgesproken om voorlopig de helft van dit bedrag te onttrekken aan de voor
YSDAK/HH bestemde reservering. Vanaf 2012 wordt van de inkomsten van de TCLB
jaarlijks een bedrag geboekt ten gunste van deze reservering (in 2012 en 2013: € 1.000). In
totaal moet zo een bedrag van € 4.816,45 aan genoemde reservering worden toegevoegd.
e

 Het adoptieplan Shika Tamaa is in 2013 het 7 jaar ingegaan. Begin 2013 konden daardoor
58 kinderen naar de basisschool, 11 kinderen naar het voortgezet onderwijs en 1 kind naar
het bijzonder onderwijs.
 Het in 2009 gestarte Geitenproject is in 2013 voortgezet. Vrouwen uit vrouwengroepen
hebben naast trainingen opnieuw, maar nu op eigen kracht, enkele tientallen geiten en
bokken gekregen. Meerdere onderkomens werden gerealiseerd. Een volgende groep jonge
geiten is geboren en doorgegeven aan andere vrouwen in de vrouwengroepen. Voor het
voortzetten van dit programma is in 2013 geen geld overgemaakt. Eind van het jaar 2013
waren er ruim 100 geiten en bokken


De activiteiten t.b.v. het Home Based Care Project zijn door de lokale vrijwilligers in 2013
e
voortgezet. In 2013 is de 1 fase van een “poultry” (kippenfarm) gerealiseerd. Zij hebben nu
inkomsten uit de verkoop van eieren en kippen. Met deze inkomsten kunnen de vrijwilligers
betere zorg bieden aan zwakke en zieke ouderen thuis..



De in het kader van de diverse YSDAK/Homa Hills-projecten gedane uitgaven
(€ 4.405,89) zijn als volgt onder te verdelen:
Sport- en spelprogramma Homa Hills
€ 2.426,33
Administratie en projectkosten t.b.v. beheer van het Orange House €
750,00
Projectkosten t.b.v. de coördinator van YSDAK
€ 1.229,56
Totaal
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