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Verslag over 2013  

 

Bestuurlijke zaken 

In 2013 is het bestuur zes keer ter vergadering bijeengekomen en heeft twee maal overleg plaatsgevonden 

met Forderverein Good Hope, onze partner in Duitsland. Het bestuur is afgelopen jaar tevens drie keer in 

verschillende samenstelling in Tanzania geweest, waarvan een bezoek samen met de bestuurders van 

Good Hope. Tevens vond in november 2013 de jaarvergadering van onze Tanzaniaanse NGO plaats. 

 

Het bestuur heeft in 2013 een tijdelijke uitbreiding gekend. Voor Jose Thijssen die begin 2013 het bestuur 

kwam versterken, bleek een nieuwe baan niet goed te combineren met het bestuurswerk voor onze 

stichting. Om de continuïteit van de stichting te kunnen garanderen en de werkdruk voor de huidige 

bestuurders te verlagen is eind 2013 besloten het bestuur met 3 á 4 personen structureel uit te breiden. Een 

aantal personen is hiervoor inmiddels benaderd. 

 

 

Terugblik op het jaar 

In 2013 stonden het vervolgonderwijs voor de schoolverlaters van onze basisschool in Ngorika (meer 

hierover onder ‘Ngorika’) en de vervanging van onze algemeen directeur in Tanzania centraal. 

 

Marion Hasselaar heeft per oktober 2013 afscheid genomen als algemeen directeur van onze lokale 

operatie. Zij is opgevolgd door Edward Mwololo, die tot die tijd hoofd van onze basisschool was. Marion is 

nauw betrokken geweest bij de realisatie van ons project in Ngorika en heeft het lokale team van 

medewerkers de afgelopen jaren uitgebreid en getraind. Zoals eerder gemeld heeft zij fantastisch werk 

verricht en een stevige basis gelegd voor de verdere groei van onze organisatie, en daarmee voor de 

toekomst van de kinderen onder onze zorg. Voor Edward en het lokale team betekent dit een geweldige 

kans en uitdaging om onder Afrikaans leiderschap de ingeslagen weg voort te zetten. Veel dank aan 

Marion en veel succes voor Edward. 

 

 

Kikatiti  

Dit huis waar kinderen op driejarige leeftijd binnenkomen en tot hun zevende jaar wonen, draait goed en in 

toenemende mate zeer zelfstandig. Onder de bezielende leiding van 

Nolarip worden de kleuters hier liefdevol opgevangen en verzorgd, en 

krijgen ze Engelstalig Montessori kleuteronderwijs. De oudste kinderen 

gaan ter voorbereiding op de basisschool in het laatste jaar overdag 

naar Ngorika om daar de pre-primary klas te volgen. Het blijft een 

bijzondere ervaring om in het Engels met de kinderen enkele woorden 

te kunnen wisselen tijdens onze bezoeken.  

 

De gebouwen zijn in goede staat, en 

het is te merken dat het team al 

enige tijd samenwerkt en goed op 

elkaar is ingespeeld.  

 

Er is vrijwel continue elektriciteit. Het  

water voor de tuin en toiletten komt 

uit een eigen bron en het drinkwater 

wordt via het gemeentelijk 

waterbedrijf aangevoerd. Natuurlijk 

op z’n Tanzaniaans, met incidenteel 

een hick-up, maar over het 

algemeen is de infrastructuur hier betrouwbaar.  

 

Met deze bron zijn we ook in staat een deel van het terrein te irrigeren 

voor het verbouwen van groente en fruit. De kosten voor voedsel zullen 

we hierdoor enigszins kunnen reduceren.  
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In Kikatiti is van jaar tot jaar sprake van een constante en stabiele situatie, wat voor het team en de 

kinderen alleen maar fijn is. Ons team heeft met de ervaringen van afgelopen jaren wel moeten 

constateren dat de zorg voor HIV positieve kinderen gecompliceerd is. De kinderen eisen veel extra 

aandacht, moeten regelmatig naar het ziekenhuis begeleid worden en hebben speciale medicatie nodig. 

Daarnaast is de kans op besmetting niet uit te sluiten en is het risico van ondervoeding tijdens de vakanties, 

wanneer ze tijdelijk terug gaan naar hun achterban, erg groot.  

 

Met de huidige bezetting kan volgens het team deze extra zorg niet geboden worden. Zij hebben ons 

geadviseerd bij de aanname van kinderen in Kikatiti hierop te screenen. Dit advies hebben ze ons gegeven 

pas nadat ze twee gespecialiseerde NGO’s in de omgeving bereid hebben gevonden om, indien wij bij 

aanmelding een HIV positief kindje aantreffen, de zorg voor dit kindje over te nemen. Hier is een optimale 

opvang en verzorging voor het kind wel mogelijk. Overigens hadden we in 2014 geen instroom van HIV 

positieve kinderen. Vanzelfsprekend blijven wij de oudere HIV positieve kinderen waarvoor we de zorg 

hebben, maximaal begeleiden tot na hun schooltijd, net zoals alle andere kinderen. Wij zijn ervan overtuigd 

dat met deze aanpassing van ons toelatingsbeleid het belang van het kind maximaal gediend is. 

 

 

Ngorika Home en School 

Dezelfde constante lijn als in Kikatiti begint ook in Ngorika vorm te krijgen. Het huis (gefinancierd door Good 

Hope en gemanaged door ons) heeft zijn maximale bezetting bereikt met 7 tot 13 jarige kinderen. Wanneer 

de kinderen niet op school zijn, worden ze in kleine 

groepjes onder leiding van een matron of patron bezig 

gehouden met huiswerk en is er tijd voor ontspanning. 

 

Helaas bleek ook dit jaar weer de slechte staat van de 

nog jonge gebouwen in Ngorika. Vooral het 

elektrasysteem (met generator en batterijen) is gebrekkig 

en geeft veel storingen. Het systeem blijkt ook duur in 

reparatie en onderhoud. Op korte termijn (naar 

Tanzaniaanse begrippen) verwachten wij dat het 

stroomnetwerk via Tanesco in de buurt van ons project 

beschikbaar komt. We hebben inmiddels een donateur 

bereid gevonden de aansluiting op het netwerk te 

financieren. Het komende jaar hopen we een 

betrouwbare stroomvoorziening te hebben en behoort het 

gesleep met diesel over het terrein voor de generator tot het verleden. 

 

Van de gemeenschapszaal wordt goed gebruik gemaakt. De kinderen nuttigen hier hun maaltijden 

(overdag is dat een stuk drukker met de extra buurtkinderen die de lunch op school krijgen) en er vinden 

regelmatig toneel- en muziekuitvoeringen plaats. In de keuken zijn nog wel verbeterpunten, met name 

waar het de bereidingswijze van de maaltijden betreft. We kunnen hier beter (hogere voedingswaarde) en 

goedkoper (kleinere porties) koken door o.a. over te 

stappen op gas. Onze koks blijken het echter lastig te 

vinden om van oude gewoontes af te stappen. Het 

vergt dus nog enige begeleiding en blijft het een punt 

van aandacht voor het bestuur en Edward. 

 

De school draait inmiddels op volle toeren met alle 

klaslokalen volledig (max. 35 kinderen per klas) bezet. 

Ook de schoolresultaten waren geweldig, waarbij al 

onze schoolkinderen het landelijke examen hebben 

gehaald. Onze basisschool in Ngorika dient inmiddels als 

voorbeeld van efficiënt onderwijs en dat is een 

fantastische prestatie binnen zo’n korte tijd!  
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Vervolgonderwijs 

Onze uitdaging om een goed vervolgtraject te vinden voor na de basisschool werd daarmee alleen maar 

groter. Nadat wij begin 2013 besloten hadden zelf geen middelbare school te bouwen en in eigen beheer 

te runnen (een té grote financiële last, een té grote organisatie om op afstand aan te sturen en een té 

grote belasting voor het huidige management team), zijn wij naar alternatieven op zoek gegaan. Wij 

hebben uiteindelijk een viertal pasklare oplossingen 

kunnen treffen voor onze schoolverlaters: 

 

1. Henry Gogarty Memorial Girls School, een 

middelbare boarding school gerund door zusters. 

Hier gaan onze meisjes naartoe die het (zware) 

toelatingsexamen voor deze school hebben 

gehaald en hier blijven ze minimaal vier jaar.  

 

Deze school verkeert nog in een groeifase en via 

een bevriende stichting hebben wij de zusters 

kunnen helpen aan middelen om gefaseerd 

slaapaccommodatie te bouwen waarmee 

klaslokalen kunnen worden vrijgemaakt voor een 

nieuwe lichting.  

 

2. Tengeru Boys Secondary School, een middelbare boarding school gerund door de paters. Hier gaan na 

het slagen voor hun toelatingstest onze jongens naar toe. Ook voor deze school hebben wij de 

mogelijkheid via dezelfde bevriende stichting bij te dragen in de bouwkosten voor verdere expansie.  

 

Zowel de Tengeru Boys als de Henry Gogarty Girls School behoren tot de best presterende scholen van 

Tanzania! 

 

3. Tengeru Boys Vocational Center, een ambachtsschool dat onder hetzelfde bewind als de Tengeru Boys 

school valt, en eveneens door paters wordt gerund. Hier kunnen zowel jongens als meisjes van ons naar 

toe die minder goed kunnen leren. Deze school is 

vergelijkbaar met het Nederlandse VBO. Hier 

kunnen  ze een vak leren en krijgen ze op een lager 

niveau middelbaar onderwijs.  

 

Deze ambachtsschool vergt nog de nodige 

investeringen en hopelijk kunnen wij ook hier 

rekenen op de steun van de eerder genoemde 

bevriende stichting en andere instellingen die zich 

het lot van juist deze categorie jongeren 

aantrekken. 

 

 

 

 

 

4. Lokale middelbare (boarding) scholen, waar de toelatingseisen in lijn met het landelijke examenniveau 

liggen en waar de kinderen die tussen 1 en 2 enerzijds, en 3 anderzijds vallen. 

 

Ons team van maatschappelijk werkers houdt contact met de kinderen en volgt hen in hun persoonlijke 

ontwikkeling en schoolprestaties. Wij hechten eraan het contact met deze kinderen intensief te 

continueren, mede omdat wij tot na hun schoolperiode verantwoordelijk voor ze zijn. 

 

De enige concessie die we hebben moeten doen, met pijn in het hart, is dat we de buurtkinderen die we 

deels of volledig sponsorden en klaar zijn op Ngorika niet kunnen door leiden naar bovenvermelde scholen. 

Gelukkig heeft een aantal van deze kinderen met steun van familie en de gemeenschap wel de stap 

kunnen maken,  in ieder geval voor het eerste jaar, naar het voortgezet onderwijs.  
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Lerai 

De generator draait, de waterbron werkt en 

daarmee hebben we een constante watertoevoer 

voor de toiletten en douches op Ngorika. Ook wordt 

het land geïrrigeerd. Een deel van het land wordt 

gebruikt voor het verbouwen van groente en fruit 

voor eigen consumptie; een ander deel wordt 

geschikt gemaakt als sportveld en is voorzien van 

eenvoudig sanitair. 

  

 

Overige zaken 

Transport 

Inmiddels beschikken we over een heuse schoolbus 

(waarvoor we nog wel financiering zoeken). Deze 

aanschaf was noodzakelijk om volledig betalende 

kinderen naar onze basisschool te krijgen. Hiermee worden de kosten van de school gereduceerd en 

hebben we een maatschappelijk betere mix van kinderen op de school. Onze twee oude auto’s kampen 

evenals in voorgaande jaren met veel mankementen als gevolg van de slechte conditie van de weg van 

en naar Ngorika. 

 

Internet 

Via een Amerikaanse organisatie hebben wij een 

internettoren laten plaatsen. Zodra we zes maanden 

operationeel zijn en we kunnen aantonen dat het 

internet alleen voor educatieve doelen wordt 

gebruikt, zijn de operationele kosten verwaarloosbaar.  

Een hele stap vooruit voor de emailcommunicatie met 

het team aldaar. 

 

Water 

Het Imbaseni project levert nu eindelijk volgens plan 

het drinkwater voor Ngorika. We hebben een 

fluoridefilter geïnstalleerd voor het geval we Lerai 

water moeten gebruiken voor drinkwater. De huidige watervoorziening betekent een forse kostenbesparing 

ten opzichte van voorgaande jaren. 

 

Arumeru Women Support Group 

De steun voor de vrouwengroep van Joyce Sagala wordt conform plan naar nihil afgebouwd. Er lopen 

gesprekken met kandidaten om deze sponsoring van Joyce over te nemen. 

 

Trainingen 

Afgelopen jaar heeft het lokale team wederom veel trainingen gekregen, variërend van EHBO, Engels, en 

speciaal voor onze verzorgers een op maat gemaakt 

cursus die door Marion wordt gegeven, ‘hoe om te 

gaan met kinderen met een handicap’.  

 

Daarnaast heeft Wim Smit een aantal trainingen voor 

het managementteam verzorgd. De kwaliteiten van 

het team verbeteren hierdoor en de deelnemers 

stelden deze bijscholing zeer op prijs. 

 

Website 

Onze nieuwe site, in Nederlands en Engels, alsook 

onze Facebook pagina zijn operationeel en vormen 

een belangrijk onderdeel van onze fondsenwerving. 
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Vooruitblik 

In 2014 is het uitbreiden van ons bestuur de belangrijkste prioriteit in Nederland. Belangrijk voor de 

continuïteit van de stichting en noodzakelijk voor een betere verdeling van de taken. Bovendien hebben 

nieuwe bestuursleden op basis van hun ervaringen een andere (en frisse) kijk op zaken. Wij verwelkomen 

die input en kunnen met een versterkt team onze kinderen een nog beter toekomstperspectief bieden. 

Daarnaast kunnen we met een bestuursuitbreiding structureel aandacht besteden aan fondsenwerving. In 

2013 is al een begin gemaakt met crowd funding om voor specifieke doelen geld op te halen. 

 

In Tanzania zullen wij het team meer nadrukkelijk begeleiden nu ze daar door een (minder ervaren) 

Afrikaans leider worden aangestuurd. Om die reden zal Wim Smit, gespecialiseerd in 

managementtrainingen en verander-management, in 2014 twee keer naar Tanzania gaan om met het 

managementteam te werken en zullen de bestuursleden komend jaar frequenter op locatie aanwezig zijn.  

 

Verder wordt er in 2014 een begin gemaakt met fondsenwerving ter plekke, m.a.w. ook Tanzaniaanse 

bedrijven en instellingen laten bijdragen aan ons project. Daarvoor hebben we de hulp van Marjolein de 

Rooij toegezegd gekregen,  die dit project met Walther de Nijs op locatie zal opstarten. 

 

Eens te meer realiseren wij ons hoe belangrijk u, lezer, voor onze organisatie bent. Dankzij uw steun, groot of 

klein, eenmalig of structureel, stelt u ons in staat dit prachtige werk te doen. Wij zijn onze verantwoording 

naar u, als gever, terdege bewust en garanderen u dat wij uiterst kritisch en effectief met de gelden die ons 

ter beschikking zijn gesteld zijn omgaan en dat ook zeker zullen blijven doen! Onze dank voor uw steun is 

groot en zonder u was dit alles niet mogelijk.  

 

Asante sana, ofwel heel hartelijk bedankt! 

 

 

 

 

 

Matti Emondts, Voorzitter 

12 april 2014 
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Financieel Verslag 2013 

 

Overzicht in euro  ACTUEEL 2012 BUDGET 2013 ACTUEEL 2013 BUDGET 2014 

     

Bank/kas positie per 1 januari 236.943 187.848 187.848 169.476 

          

Inkomsten  215.798  618.680  402.156  446.304  

5-jaarscontracten 139.224 153.000 108.024 123.000 

Eenmalige giften en donaties Stichtingen 93.515 298.000 94.953 130.000 

Verrekeningen met Good Hope (oude schuld) -19.091 -10.020 12.000 12.000 

Verrekeningen met Good Hope  ( nacalculatie)     10.596 13.184 

Verrekeningen exploitatie huis met Good Hope    175.700 173.813 165.520 

Rente op spaarrekeningen 2.150 2.000 2.770 2.600 

     

Uitgaven         

Kikatiti (huis en kleuterschool) 91.850 76.260 85.160 93.000 

Salarissen 21.010 24.810 24.115 28.000 

Maaltijden 14.800 14.230 16.080 14.090 

Inventaris en onderhoud 14.290 2.430 9.090 2.850 

Overig (medisch, kleding, energie, etc.) 13.930 12.780 14.300 17.560 

Gedeelde managementkosten 18.050 14.380 13.495 20.000 

Schoolgeld pre-primary klas Ngorika 9.770 7.630 8.080 10.500 

          

Ngorika (basisschool) 61.160 50.235 45.670 40.900 

Salarissen 46.880 53.245 53.080 55.900 

Maaltijden 10.800 12.980 13.855 12.620 

Schoolkleding 22.160 19.045 2.420 22.100 

Kosten (boeken, examens, lesmateriaal, etc.) 6.980 4.530 13.170 12.400 

Sport/muziek 0 6.500 2.370 2.900 

Overig (medisch, inventaris, schoonmaak, etc.) 8.220 10.910 11.029 6.300 

Gedeelde managementkosten 39.690 38.550 38.685 37.880 

Inkomsten schoolgelden -73.570 -95.525 -88.939 -109.200 

          

Ngorika (huis)   175.700 173.813 165.520 

Salarissen   27.440 29.412 26.800 

Maaltijden   25.700 26.535 24.340 

Inventaris/verbouwingen   4.900 3.026 2.420 

Overig (kleding, medisch, energie, etc.)   22.030 21.950 24.440 

Inkomsten uit kledingverkoop   0 -2.590 0 

Gedeelde managementkosten   42.230 37.785 35.460 

Schoolkosten   53.400 57.695 52.060 

          

Managementkosten  0 0 19.867 23.210 

Salarissen 35.040 45.630 22.720 33.540 

Transportkosten 16.040 15.600 19.340 15.040 

Water 17.140 2.380 3.745 0 

Inventaris en onderhoud 4.720 1.670 1.290 1.680 

Investeringen  te verdelen 0 0 6.300 0 

Social support / lokale fondsenwerving 7.350 13.840 14.560 10.395 

Overig  (verzekeringen, verblijfsvergunningen, medisch, 

etc.) 

20.710 16.040 22.010 23.505 

Verrekening managementkosten -101.000 -95.160 -89.965 -84.160 

          

Lerai         

Kosten ontwikkeling Lerai  /exploitatie 32.000 20.040 18.330 9.170 

Verrekening met School, Ngo home en Kika home 0 0 0 -9.170 

          

Speciale projecten         

AWSG  44.880 19.350 20.045 12.680 

Imbaseni waterproject 11.720 5.730 0 0 

Watoto Foundation 3.000 0 0 0 

Ondersteuning overige projecten 5.420 1.500   0 

          

Investeringen         

Verbouwingen Ngorika 30.000 30.000 0 0 

Aanschaf bus 0 30.500 36.764 0 

Aanschaf generator Lerai land 0 11.340 11.342 0 

Aansluiting elektriciteitsnetwerk       10.000 

     

Diversen         

Verkoop Imbaseni land -19.700 0 0   

Kosten Nederland 4.563 3.720 1.800 2.000 

Wisselkoersverschillen  0 0 7.737 0 

     

Bank/Kas positie per 31 december 187.848 382.153 169.476 268.470 
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Toelichting Financieel verslag 2013 

 

Algemeen 

De bankpositie per 31 december 2013 (bedoelt als exploitatiereserve) is een beduidend lager bedrag dan 

was begroot. Hiermee kunnen de exploitatiekosten voor de komende 2½ jaar niet worden afgedekt, 

hetgeen wel onze doelstelling is. Met een banksaldo van €268.470 dat we voor ultimo 2014 voorzien, is dat 

evenmin het geval. Zeker wanneer wij er in 2014 niet in slagen €25.000 additionele 5-jaarscontracten en 

€130.000 eenmalige giften binnen te halen. In 2014 zullen we dus extra aandacht aan fondswerving 

moeten besteden. Mede om die reden is een bestuursuitbreiding noodzakelijk en zullen we er alles aan 

doen om het komende jaar het jaar exploitatiereserve voor 2½ jaar te herstellen. 

  

Toelichting op de inkomsten 

De extra 5-jaarcontracten en de toezeggingen van twee grote stichtingen waar we in de toelichting op de 

jaarcijfers 2012 melding van maakten, zijn niet gerealiseerd. We zijn qua inkomsten dus achtergebleven, 

hetgeen deels kan worden verklaard door de heersende crisis en deels door onvoldoende capaciteit voor 

fondsenwerving binnen het huidige driehoofdige bestuur. 

 

De Good Hope verrekeningen betreffen enerzijds het afbetalen met een bedrag van € 12.000 per jaar van 

een schuld en anderzijds een vordering als gevolg van jaarlijkse nacalculaties ten aanzien van de kosten 

van de basisschool en het management.  

 

Om een beter inzicht te geven in de totale kosten van onze projecten zijn met ingang van dit boekjaar de 

kosten van het Ngorika huis, dat door ons wordt gemanaged en door Good Hope volledig wordt 

gefinancierd, in de financiële rapportage opgenomen.  

 

Toelichting op de uitgaven 

Vrijwel alle kosten die we maken vinden plaats in Tanzania. Wij voeren daarom een Tanzaniaanse shilling 

(TSH) boekhouding die jaarlijks wordt gecontroleerd door een lokale accountant. Dit zijn we als 

Tanzaniaanse ‘limited company’ verplicht, en biedt ons een extra controle op de besteding van de 

gelden.  

 

Voor het jaarverslag rekenen we tegen een gemiddelde wisselkoers de uitgaven in euro om. Dit brengt 

koersverschillen met zich mee, die wij in tegenstelling tot voorgaande jaren expliciet in de 

exploitatierekening specificeren. In de vergelijking tussen budget en actueel 2013 is eveneens sprake van 

wisselkoerseffect, zijnde het verschil tussen de budgetkoers en de gemiddelde koers die we voor de 

werkelijke uitgaven hanteren. 

  

Kikatiti 

In 2013 zijn de salariskosten redelijk binnen het budget gebleven, ondanks een stijging in de cost of living 

(COL) van zo’n 18%. Voor 2015 hebben we besloten de automatische COL compensatie af te schaffen 

voor alle medewerkers en hen slechts deels voor COL te compenseren en deels te belonen voor 

buitengewone inspanningen. Voor 2014 hebben wij een 5% loonsverhoging toegezegd. 

 

De kosten van maaltijden zijn in 2013 wederom gestegen, ondanks het feit dat wij een begin hebben 

gemaakt met de moestuin in Kikatiti. Voor 2014 moeten de opbrengsten van deze moestuin, samen met 

die van het Lerai-terrein,  voor een (kleine) daling zorgen. 

 

De budgetoverschrijding van inventaris en onderhoud heeft te maken met niet voorziene werkzaamheden 

aan de waterput, diverse renovaties en de installatie van extra overkapte drooglijnen. Voor 2014 houden 

wij naast de inflatiecorrectie ook rekening met enkele kleine investeringen in de keuken, de reparatie van 

het dak en de zonnepanelen. De hogere overige kosten in 2014 hebben naast een inflatiecorrectie 

voornamelijk te maken met toenemende kosten voor medicijnen, hygiëne en bewaking. 

 

Ngorika school 

De salariskosten in 2013 waren onder controle en de daling in 2014 kan worden verklaard door het feit dat 

we een leraar niet hebben vervangen als gevolg van de functiewijziging van Edward van schoolhoofd 

naar algemeen directeur. De lagere kledingkosten in 2013 zijn te verklaren uit het feit dat de nieuwe 

schooluniformen pas begin 2014 zijn aangeschaft. 
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De overschrijding van de post boeken, lesmateriaal etc. in 2013 betreft een onjuiste budgettering van de 

kosten van zowel de aanschaf van boeken alsmede een onderschatting van de examenkosten en pre-

form registratie van de kinderen die naar de middelbare school gaan. 

 

De daling van de post overige kosten voor 2014 heeft o.a. te maken met het niet meer betalen van 

werkvergunningen voor onze Keniaanse leraren. De meesten hebben onze school verlaten in reactie op 

een beleidswijziging van de regering aangaande het verlenen van werkvergunningen aan Kenianen. 

 

Ngorika huis 

De kosten zijn redelijk onder controle gebleven in 2013. De stijging in overige kosten heeft met name te 

maken met toenemende kosten van verzorging, schoonmaak etc.  

 

Management kosten 

De opstelling hiervan is veranderd ten opzichte van voorgaand jaar. De kosten die overblijven na toewijzing  

over de diverse kostendragers zijn de salarissen van twee managementleden (dit verklaart de daling in de 

post salarissen) en de eerste termijnbetaling van het schoolgeld voor de middelbare school. De 

onderwijskosten voor het voortgezet onderwijs komen, in tegenstelling tot het basisonderwijs, volledig voor 

rekening van onze stichting. 

 

De salarisstijging in 2014 heeft, afgezien de COL-compensatie, te maken met het aanstellen van een 

assistent boekhouder. 

 

De transportkosten blijven licht stijgen en hebben alles te maken met de slechte conditie van de weg naar 

Ngorika met aanhoudende reparaties aan onze verouderde wagens als gevolg. Met de nieuwe bus hopen 

we in 2014 minder gebruik te hoeven maken van de ‘oude’ minibus. 

 

Met het slaan van een waterput op het Lerai-terrein en het installeren van een generator is er nu constante 

aanvoer van water voor de toiletten en douches op Ngorika. Water voor consumptie komt van het door 

ons gesubsidieerde Imbaseni waterproject. Met deze twee aanvoerlijnen behoren de kosten van de 

aanvoer van water per vrachtwagen tot het verleden. 

 

De te verdelen investeringen betreffen de bouw van een internettoren, een houtopslag en een 

wachtershuisje. 

 

De stijging van de overige kosten wordt veroorzaakt door een explosieve stijging van de verzekeringskosten 

voor de schoolbus, werkvergunningen, medische kosten en het bewerken van het Ngorika-terrein. 

 

Lerai 

De ontwikkeling van het Lerai-terrein nadert zijn voltooiing. De waterpunt is geslagen, de pomp en 

generator zijn geplaatst. De aanleg van het sportveld is bijna gereed, zo ook de toiletten voor de sportende 

kinderen. Vanaf 2014 worden de kosten van het verbouwen van groente omgeslagen naar de 

kostendragers die de groente consumeren. 

 

Arumeru Women Supprt Group 

De ingezette afbouw van de sponsering van deze groep eindigt in 2014. 

 

Investeringen 

De elektriciteitsmaatschappij Tanesco heeft aangegeven dat onze organisatie in Ngorika kan worden 

aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Hoewel  we geen garantie hebben op een 24/7 aanvoer hebben 

wij toch besloten gebruik te maken van deze mogelijkheid. De huidige inzet van twee generatoren leidt tot 

hoge diesel- en onderhoudskosten en dus kunnen we hiermee kosten besparen. Na aansluiting bekijken we 

of een van de generatoren kan worden verkocht.  

 

 

 

 

 

Jan Priester, Penningmeester 

16 april 2014 
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Contactgegevens 

SVVT  Friends of Tanzania 

Herenweg 41, 2361 EE Warmond  

071 301 1633  

info@svvt.nl  

www.svvt.nl (Nederlandstalig) 

www.friendsoftanzania.org (Engelstalig) 

 

 

Bankgegevens 

Accountnaam   Stichting Vrienden van Tanzania  

IBAN    NL95ABNA0592137678  

BIC    ABNANL2A  

 

 

Registratiegegevens 

Oprichtingsdatum  26 december 2000  

ANBI  registratienummer  18840  

Kamer van Koophandel  34149507  

RSIN    NL810107247B02 

 

 

Bestuur (onbezoldigd) 

Voorzitter                    Matti Emondts 

Penningmeester     Jan Priester 

Secretaris                  Marga van Winsen 

 

 

Doelstelling 

Friends of Tanzania geeft wezen en kinderen uit probleemgezinnen toekomstperspectief door ze: 

 een zorgzaam onderkomen te geven wanneer er thuis geen elementaire zorg of 'veilige' plek is, 

 een Engelstalig onderwijstraject te bieden van kleuterschool tot en met beroepsopleiding, 

 en tenslotte te begeleiden naar een betaalde baan of bij het opzetten van een eigen bedrijfje. 

 

Wij bieden kinderen tussen 3 en 18 jaar langdurig onderwijs en helpen ze op die manier op weg naar een 

zelfstandig bestaan. Er is geen selectie aan de poort, waardoor ieder kansarm kind, begaafd of minder 

begaafd, welkom is. Van jongs af aan worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het Engels. Naast het 

verplichte schoolcurriculum krijgen ze alle gelegenheid om zich te ontwikkelen. In dit proces begeleiden we 

de kinderen nauwgezet en op individuele basis. Bovendien stippelen we samen met de kinderen een 

leerweg uit die past bij hun interesses en capaciteiten. Dit doen we vanuit de overtuiging dat wanneer 

deze kinderen hun talenten kunnen ontplooien, de vooruitzichten op hun toekomst aanzienlijk verbeteren. 

Door deze kinderen te helpen, helpen we Tanzania in haar verdere ontwikkeling. 


