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Verslag van de voorzitter
Bestuurszaken
2016 was voor Happy Watoto een jaar vol vooral positieve veranderingen. We sluiten het jaar
financieel gezond en organisatorisch goed af.
Het bestuur bestond in 2016 aanvankelijk uit vier leden, maar is in de loop van het jaar weer op
de gewenste sterkte van zes leden gebracht. Na een kennismakingsperiode hebben we Pete
de Jager en Richard Lines in december 2016 officieel als nieuwe bestuursleden verwelkomd.
Beiden hebben een vliegende start gemaakt, zowel hier in Nederland als tijdens hun bezoeken
in Arusha. De verruiming van het bestuur moet vooral ten goede komen aan de onontbeerlijke
en niet te onderschatten tijdrovende fondsenwerving in Nederland. Alle bestuursleden werken
nog altijd geheel onbezoldigd en nemen alle kosten voor eigen rekening.
Het bestuur is vier keer voor een bestuursvergadering bijeengekomen. Het bestuur heeft ook
twee keer met onze Duitse partner Good Hope overlegd, en heeft in wisselende samenstelling
vier keer onze projecten in Tanzania bezocht. Tijdens de oktoberreis vond ook de NGO
jaarvergadering plaats. De Raad van Advies (RvA), een werkgroep die het bestuur adviseert op
het gebied van management development, voeding, pedagogie, communicatie en Afrikaanse
NGOs, is in 2016 eenmaal als collectief bijeen gekomen. Daarnaast zijn de leden op hun eigen
expertise ingeschakeld. De Raad is daarmee niet zozeer een raad, als wel en verzameling
deskundige en uiterst gemotiveerde adviseurs.
Het bestuur heeft twee belangrijke taken. Ten eerste het aansturen en ondersteunen van het
lokale management om de organisatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en daarmee onze
missie, het bieden van toekomstperspectief aan kansarme kinderen, in te vullen. Het werven van
fondsen en het communiceren met bestaande donateurs is een belangrijke tweede taak. Het
jaar 2016 was op beide fronten een goed jaar.

Het team in Tanzania
We hebben in ons managementteam (MT) een belangrijke wijziging doorgevoerd. Het contract
van algemeen directeur Edward Mwololo liep eind 2016 af. Edward heeft zes jaar voor Happy
Watoto gewerkt, waarvan drie jaar als directeur. Naast het feit dat de geplande wisseling van
de wacht als verfrissend wordt beschouwd voor de organisatie, konden we een wezenlijke
kostenbesparing realiseren door zijn plek intern in te vullen.
Er is een 2-hoofdige directie benoemd, bestaande uit Nolarip Ngungat (primair verantwoordelijk
voor de Homes) en Mathew Karau (primair verantwoordelijk voor de School en voor Finance).
Samen zijn zij verantwoordelijk voor het geheel. Deze constructie is in november ingevoerd en
nu, een klein halfjaar later mogen we al van een succesvolle stap spreken. Beiden functioneren
individueel en als team werkelijk uitstekend. Extra leuk is te kunnen melden dat beiden al vele
jaren voor ons werken en we ze hebben kunnen opleiden en laten doorstromen. Ook dat hoort
bij onze missie.
Het management team bestaat daarmee uit:
Nolarip Ngungat, general manager en manager Homes
Mathew Karau, general manager en manager School en Finance
Mary Kasale, manager Social Work
Alex Johnson, hoofd van de school
Martha Jonathan, manager Kikatiti
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Het managementteam vergadert iedere veertien dagen onder wisselend voorzitterschap en in
aanwezigheid van Joyce Sagala en Marjolein de Rooij, onze vaste adviseurs ter plaatse.
Marjolein treedt bovendien, zolang nodig, op als coach voor het nieuwe, jonge directieteam.
Voor al onze MT-leden is een individueel opleidingsprogramma bepaald. Wij betalen hun
studiekosten. Daarnaast heeft het team jaarlijks een management trainingsweek met RvA-lid
Wim Smit, waarbij gewerkt wordt aan individuele en team-vaardigheden. Onze medewerkers
zijn daar iedere keer weer razend enthousiast over. Ze zijn leergierig en willen zich graag
verbeteren. Dit alles met als voornaamste doel de mensen ter plekke grotere
verantwoordelijkheid te geven en ze te binden aan onze organisatie voor een goede
continuïteit.

Kikatiti (fase 1)
Over Kikatiti, het huis voor onze jongste kinderen van drie tot zes jaar, zijn we uiterst tevreden.
De jaarlijkse instroom van 14 nieuwe kinderen van drie jaar komt sinds vorig jaar uit de directe
omgeving. Het is iedere keer weer geweldig om te
zien hoe die kinderen, die toch met een flinke
achterstand bij ons binnen komen, zo snel, vrolijk en
gezond hun plek weten te vinden. Wie echt wil
voelen waarom we dit werk doen, moet vooral
Kikatiti bezoeken.
In 2016 is een hoognodige reparatie aan het dak
uitgevoerd. We zijn onder andere om budgettaire
redenen terughoudend met het uitvoeren van
onderhoud. Maar ook omdat onze voorzieningen niet
al te veel mogen afwijken van de omgeving waar de
kinderen vandaan komen en ook ooit weer naar
terug keren. Wij baseren in het algemeen onze
uitgaven op een streng onderscheid tussen “need
to” en ”nice to”. Ook voor 2017 komen we echter
niet onder wat herstelwerk uit.

Ngorika Home
Het kinderhuis is eigendom van en wordt
geëxploiteerd voor rekening van onze Duitse partner
Good Hope. Onze stichting is verantwoordelijk voor
het dagelijks management.
In het Ngorika Home wonen ruim 100 kinderen. De
dagelijkse zorg ligt bij de matrons en patrons. In 2016
is een begin gemaakt met intensieve training en
begeleiding van de verzorgers, zowel op hun
vakgebied als op het niveau van hun Engels. Er zijn
weer grote stappen vooruitgezet. Ook de
samenwerking en het overleg met de leerkrachten
van de school is sterk verbeterd, waardoor een
breder en gedeeld zicht op het welzijn van onze
kinderen is ontstaan.
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Het gebouw is door het intensieve gebruik onderhoudsgevoelig. Partner Good Hope heeft
besloten in 2017 een uitgebreide opknapbeurt uit te voeren. Dat gebeurt onder toezicht en voor
rekening van Good Hope.
Ngorika school (fase 2)
De schoolresultaten van onze kinderen zijn goed.
Ngorika school scoort nog altijd in de hogere
regionen bij de national exams. Na wat
bezettingsperikelen in 2014 en 2015 kon in 2016 met
een stabiel team van leerkrachten worden gewerkt.
Hun niveau groeit door bijscholing en ervaring.
Het aantal externe vol-betalende kinderen is,
conform plan, verder toegenomen. Waren het er in
2014 nog geen 20, 35 in 2015, 65 in 2016. In 2017
verwachten we op ca. 80 kinderen uit te komen.
Met de ervaringen uit voorgaande jaren hanteren
we nu een strikt betaalbeleid: niet betaald bij
aanvang van een semester is (in principe) geen
toegang. Met de aanwezigheid van betalende
kinderen realiseren we in financiële zin een
aanzienlijke dekking van de kosten en brengen we
ook meer diversiteit in de school. De Home kinderen
maken op die manier ook kennis met de wereld
buiten hun eigen beschermde wereld.
Middelbare scholen (fase 3)
Van de inwonende basisschoolkinderen stromen er jaarlijks 12 à 14 uit naar voor het voortgezet
onderwijs. Zij worden voor onze rekening geplaatst op externe (kost)scholen. Ultimo 2016 betrof
dat ca. 35 kinderen en dit aantal groeit de komende jaren door tot zo’n 70 kinderen.
In Tanzania is in 2016 nieuwe scholingswetgeving van kracht geworden, die alle kinderen
verplicht een opleiding op O-level (equivalent van MAVO) voorschrijft. Dat heeft gevolgen voor
de keuze van de scholen waar wij onze kinderen naar toe sturen: direct naar een
beroepsopleiding (VBO) is niet langer mogelijk.
Daarnaast hebben wij met ons lokale management een zeer fundamentele discussie gevoerd
over het gewenste ambitieniveau. Ingegeven door de nieuwe wetgeving, maar ook door onze
financiële positie hebben we bepaald dat O-level op overheidsscholen voor het leeuwendeel
van onze kinderen zinvol is. Daarmee blijft er financiële ruimte voor een vervolg met twee jaar
beroepsopleiding. zodat al onze kinderen een zo groot mogelijke kans op een zelfstandig
bestaan ontwikkelen. Doorstroom naar A-level voor de werkelijk slimme kinderen die universitair
niveau aankunnen, sluiten we niet uit, maar zal meer uitzondering dan regel zijn. Voor het
universitaire traject (fase 4) zoeken we in dat geval een individuele sponsor.
Fondsenwerving
De gezamenlijke projecten Kikatiti, Ngorika School en Lerai worden gefinancierd door
fondsenwerving in Nederland. Dit betreft ca. 50% van de totale projectkosten. De kosten van
Ngorika Home komen voor rekening van onze Duitse partner Good Hope.
In 2016 zijn we in staat geweest door verhoogde activiteiten van het verbrede bestuur een
aantal nieuwe sponsors aan ons te binden. Als alle toezeggingen (het zijn toezeggingen, geen
contracten) worden nagekomen, kunnen we een flink aantal jaren vooruit plannen. Dat is een
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gezonde situatie en geeft een veilig gevoel. We zijn immers verantwoordelijk voor een paar
honderd kansarme kinderen die we structurele scholing en zorg willen geven!
We geven nog altijd geen geld uit aan de werving van sponsoren. We hebben geen
marketingbudget en doen alles op eigen inzet van het bestuur. We vinden het een principieel
punt en een eer om te kunnen zeggen dat werkelijk alle donaties aan onze kinderen ten goede
komen.
We blijven streven naar een vergroting van het aandeel van lokale financiering. Een belangrijke
bron daarvoor is het toelaten van vol-betalende kinderen op onze basisschool. De resultaten
van de lokale fondsenwerving vallen nog wat tegen. Er is een groot aantal lokale contacten
aangeboord, maar dat heeft vooral veel goodwill en nauwelijks financiële middelen
opgeleverd. We zetten de huidige aanpak voort in 2017 en zullen voor begrotingsjaar 2018
opnieuw de balans opmaken.
De fondsenwervingsactiviteiten in Nederland waarmee we de kosten financieren zijn:
1.
Particuliere donaties: hierbij streven we zoveel mogelijk naar schenkingsovereenkomsten
voor meerdere jaren. Hiermee kan de stichting haar financiële verplichtingen en
taakstellingen voor meerdere jaren managen. Tevens vergroot het de betrokkenheid
van de donateurs. Jaarlijks worden er in het netwerk van de (voormalige)bestuurders
nieuwe contracten afgesloten en (weliswaar in mindere mate)
een aantal aflopende contracten vernieuwd.
2.
Ambassadeursprogramma: betrokkenen donateurs die naast
het zelf doneren ook een bijdrage leveren door
sponsoractiviteiten te organiseren. Het betreft activiteiten zoals
wijnactie en golftoernooi, waarvan de baten 100% ten goede
komen aan Happy Watoto. De ambassadeurs zijn zeer nauw
betrokken en de meesten van hen hebben de projecten in
Tanzania ook zelf bezocht.
3.
Initiatieven van derden: doelenshop, 1% club, goededoelen.nl,
kerkinzamelingen, sponsorprogramma’s op scholen. Deels door
Happy Watoto zelf geïnitieerd en jaarlijks terugkerend.
4.
Andere charitatieve instellingen: Happy Watoto onderhoudt

5.

6.

goede contacten met diverse charitatieve instellingen die zelf
geen projecten hebben. Hun bijdrage kan de financiering van
een specifieke investering of het meefinancieren van een
bepaalde leerfase (zoals Happy Watoto die heeft
gedefinieerd) betreffen. Kleinere donaties zonder specifieke
bestemming worden aangewend om operationele kosten te
dekken.
Lokale fondsenwerving: binnen het Tanzaniaanse team van
projectmedewerker hebben we sinds 2016 een persoon
verantwoordelijk gemaakt voor de lokale fondsenwerving. Een
langdurig proces, met tot nu toe vooral giften in natura. We
zullen de lokale fondsenwerving de komende jaren meer
impuls geven zodat het een significante bijdrage (we streven
naar >5%) in het kostenbudget kan worden.
Zusterorganisatie. Met het aantreden van de Britse Richard Lines als een nieuwe
bestuurder hebben we mogelijkheden om ook in het Verenigd Koninkrijk actief te
worden. In 2017 wordt hiervoor een structuur opgezet. Inkomsten uit die hoek zullen
vooralsnog beperkt zijn totdat de UK-structuur staat. Naar verwachting zullen de kosten
voor het opzetten van deze structuur nihil zijn, dan wel door het bestuur zelf worden
opgepakt.
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Communicatie
Stichting Happy Watoto onderhoudt contact met belanghebbenden via diverse kanalen. We
houden een zeer uitgebreide website up-to-date in zowel het Nederlands als in het Engels
(waarvoor veel dank aan Kris Kohlstrand). Daarnaast verschijnen er 3 á 4 e-mail nieuwsbrieven
per jaar en worden de belangrijkste nieuwtjes via onze Facebook pagina gedeeld. Ons
goedgekeurde jaarverslag verschijnt altijd ruim voor de zomer.
Vooruitzichten
De verwachtingen voor 2017 zijn zonder meer goed. Het nieuwe managementteam draait naar
tevredenheid. Er zijn individuele opleidingsplannen voor de MT-leden vastgesteld. Het bestuur is
op sterkte en zeer gemotiveerd. Plannen voor de fondsenwerving voor 2017 zijn duidelijk
geformuleerd en lijken haalbaar. Ook de kosten zijn onder controle en er zijn voldoende
reserves om de continuïteit van de projecten te waarborgen.
Het bestuur buigt zich de komende periode nog
over de vraag hoe concreet invulling te geven aan
de eindbegeleiding naar werk (fase 4), het moment,
dat we onze kinderen, na hun middelbare school
volledig los zullen laten. We beraden ons op de
inrichting van een soort helpdesk waar de kinderen
terecht kunnen voor advies op het gebied van
vervolgopleiding, studiebeurzen, baanbemiddeling,
huisvesting en zaken zoals microkrediet. Kortom, alles
om de stap naar zelfstandigheid iets te
vergemakkelijken.
Het bestuur streeft ernaar in 2017 erkenning van het
CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) te krijgen. Om aan de normen van het CFB te voldoen
wordt met ingang van dit jaarverslag in meer detail ingegaan op de fondsenwerving en is de
financiële verslaglegging over 2016 aangepast.
De enige onvoorspelbare factor op langere en soms ook op kortere termijn is de Tanzaniaanse
overheid. De nieuwe President (2015) lijkt het beste voor te hebben met het land. Wel worden
we soms met plotselinge wetswijzigingen geconfronteerd. Bijvoorbeeld de verlenging van de
leerplicht tot en met middelbare school op O-level, extra belastingmaatregelen en zeer recent
het inkorten van verblijfsvergunningen voor vrijwilligers (van zes naar drie maanden).
We voorzien twee grote investeringen waarvoor niet is gebudgetteerd en we specifieke
sponsoring zoeken. De weg naar Ngorika is onverhard en geeft vooral in het regenseizoen
enorme problemen. Dat leidt tot extra onderhoudskosten voor ons ‘wagenpark’ en in 2017 zelfs
tot een vervanging. We voeren gesprekken met de lokale overheid over een meer structurele
oplossing, namelijk verbetering van de weg. We weten echter al dat een deel van die kosten
voor onze rekening zal komen.
Tenslotte
Met heel veel dank aan onze sponsoren, leden van onze Raad van Advies, ambassadeurs en
belangeloze dienstverleners, zet het bestuur zich ook in 2017 weer graag en met enthousiasme
in voor het belang van onze kinderen!

Dick Molman, voorzitter
15 april 2017
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Financieel Verslag

Rekening van baten en lasten
bedragen in €

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2015

2016

2016

235.040

242.000

304.989

17.379

8.228

8.228

252.419

250.228

313.217

Kikatiti

85.092

87.338

83.999

Ngorika school

62.135

48.815

36.339

-

50.000

-

21.835

38.653

39.069

169.062

224.806

159.407

-

-

-

465

465

465

169.527

225.271

159.872

Saldo vóór financiële baten en lasten

82.892

24.957

153.345

Financiële baten en lasten (incl. koersverschillen)

-2.001

465

7.866

Saldo van baten en lasten

80.891

25.422

161.211

80.891

25.4224

125.619

-

-

35.592

80.891

25.422

161.211

Baten:
Baten van particulieren
baten van verbonden organisaties
Som van de baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen:

General
Overige projecten

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

Bestemming saldo van baten en lasten:
Bestemmingsreserves
Overige reserves
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Balans per 31 december 2016
bedragen in €
Activa
Materiele vaste activa

Passiva
P.M.

Vlottende activa
Lening Good Hope
Liquide middelen
Nederland
Tanzania

Eigen Vermogen
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves

13.954

Overige reserves

438.000
35.592
473.592

353.651
127.983

Kortlopende schulden

481.634

Good Hope afrekening 2016
Idem vooruit ontvangen voor 2017

7.239
14.757
21.996

495.588

495.588
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Kasstroomoverzicht
bedragen in €

Bank/kas positie per 1 januari

€ =2.225

€= 2.300

€ =2.371

€ = 2.300

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2016

2016

2017

217.695

298.586

298.586

479.918

Aanpassing beginstand n.a.v. audit 2015
Gecorrigeerde beginstand

-159
217.695

298.586

298.427

479.918

5-jaarscontracten

137.560

137.000

129.840

120.000

Eenmalige giften

97.480

105.000

175.149

96.000

12.000

12.000

5.379

12.000
- 3.772

-3.772

12.000
7.239

167.759

164.304

150.477

143.788

Inkomsten
Ontvangsten van particulieren en instellingen:

Ontvangsten van verbonden organisatie:
Vordering Good Hope
Doorbelasting aan Good Hope (o.b.v. nacalculatie aoPo )
Doorbelasting aan Good Hope (exploitatie Ngorika huis)
Teveel ontvangen Good Hope over 2016/voorschot 2017

21.996

Verrekening ontvangen voorschot Good Hope voor 2017 in 2016

0

14.757

Financiële baten
Rente op spaarrekeningen

1.328

2.000

1.367

500

421.506

416.532

487.057

350.292

Salarissen

24.728

23.851

23.305

24.760

Maaltijden

11.800

7.826

9.319

9.783

5.357

2.783

2.399

1.739

Overig (medisch, kleding, energie, etc.)

22.917

14.561

15.437

14.835

Doorbelaste managementkosten (incl. Lerai)

18.448

19.457

18.874

18.592

-946

-

Uitgaven
Kikatiti

Inventaris en onderhoud

Idem nacalculatie o.b.v. actuals
Onvoorzien (ingebouwde reserve)
Schoolgeld Ngorika school
Investering dak
Inkomsten fondsenwerving Tanzania

Transport Uitgaven naar pagina 11

15.000
8.358

6.730

6.516

2.870

85.092
85.092

15.000
6.529

4.591

9.517
-434

1.435

87.338

83.999

87.864

87.338

83.999

87.864
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bedragen in €

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2016

2016

2017

85.092

87.338

83.999

87.864

Salarissen

47.853

49.200

47.266

51.199

Maaltijden

21.423

17.391

16.871

16.087

6.750

14.357

15.425

13.063

15.118

9.909

13.274

13.748

1.469

1.957

1.387

1.707

19.414

12.163

11.658

8.196

15.000

0

15.000

41.191

39.958

31.958

219

-

0

848

-1.010

Transport Uitgaven van pagina 10
Ngorika school

Schoolkleding
Boeken, examens, lesmateriaal etc.
Sport en muziek
Overig (medisch, inventaris, onderhoud, schoonmaak, etc.)
Voorziening
Doorbelaste managementkosten (incl. Lerai)

45.798

Idem nacalculatie o.b.v. actuals
Investering bureaus
Interest deposito schoolgelden

-107.724

-8

0
109.483
2.870

-984

117.378
1.435

62.135

48.815

36.339

32.992

Salarissen

19.481

20.141

18.916

21.723

Maaltijden

14.831

13.043

12.624

12.174

Inventaris ,verbouwingen en onderhoud

10.108

3.661

4.074

3.200

8.217

5.905

2.026

Inkomsten schoolgelden
Inkomsten fondsenwerving in Tanzania

95.682

Ngorika huis (voor rekening en risico verbonden organisatie)

Investering sewage systeem/bedden
Overig (kleding, medisch, energie etc.)

21.708

21.080

16.946

16.328

Doorbelaste Managementkosten (incl. Lerai)

44.800

42.191

40.928

32.403

-2.440

-

Idem nacalculatie o.b.v. actuals
Onvoorzien (ingebouwde reserve)
Schoolkosten
Inkomsten fondsenwerving in Tanzania

Transport Uitgaven naar pagina 12

-

3.274

0

-

56.831

53.956

-

55.652
2.957

-431

57.413
1.478

167.759

164.304

150.477

143.788

324.215

414.661

514.669

565.566
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bedragen in €

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

2015

2016

2016

2017

324.215

414.661

514.669

565.566

Salarissen

35.067

34.921

32.079

28.914

Transport

18.155

17.913

20.337

19.435

Water

1.523

1.522

1.350

1.522

Inventaris en onderhoud

5.917

1.739

1.875

870

10.584

10.348

10.038

-

3.561

5.217

3.867

5.487

35

2.174

224

217

21.713

17.356

16.083

15.557

50.000

-

50.000

-91.190

-86.392

-72.001

540

-

Transport Uitgaven van pagina 11
General

Investeringen en groot onderhoud
Maatschappelijk werk
Fondsenwerving Tanzania
Overig (verzekeringen, permits, medisch, etc.)
Onvoorzien (ingebouwde reserve)
Doorbelaste managementkosten

-96.555

Idem nacalculatie o.b.v. actuals
-

50.000

-

50.000

12.491

11.867

10.741

12.263

-12.491

-11.867

-13.368

-12.263

2.627

-

-

-

-

-

11.029

33.043

32.407

31.522

AWSG

9.591

3.478

6.662

2.957

Overige projecten

1.215

2.132

-

1.311

21.835

38.653

39.069

35.790

1.728

2.000

857

2.000

6.891

477.776

Lerai
Exploitatie moestuin en sportveld
Doorbelasting (Ngorika school, huis, Kikatiti)
Idem nacalculatie o.b.v. actuals
Overige projecten
Middelbare scholen

Kosten Nederland (bank, KVK, etc.)
Koersverschillen
Bank/Kas positie per 31 december

-2.066
298.586

324.008

481.634

298.586

324.008

481.634

-

-

-21.996

298.586

324.008

459.638

217.695

298.586

298.427

80.891

25.422

161.211

Aansluiting met rekening van Baten en Lasten:
Bank/Kas positie per 31 december
Af: vooruit ontvangen baten

Bank/Kas positie per 1 januari
Saldo van baten en lasten
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Toelichting Financieel Verslag
Bankposities begin en einde jaar
Algemeen
Onze stichting staat er eind 2016 financieel gezond voor: dankzij hogere (eenmalige) donaties
en gunstige wisselkoersen bedroeg het saldo liquide middelen ruim € 481.000. Dit is een
behoorlijk bedrag , echter hiervan is € 438.000 benodigd voor bestemmingsreserves, waaronder
reserveringen voor groot onderhoud, vervanging van transportmiddelen alsmede financiering
van middelbare schoolopleidingen van onze kinderen waartoe het bestuur in het verleden
heeft besloten. In 2015 zijn de eerste kinderen van 13 jaar naar de middelbare school gegaan
waarmee ca. € 11.000 was gemoeid. In 2016 werd hieraan reeds ca. € 32.000 besteed. Dit
bedrag zal de komende jaren oplopen naar ca. € 40.000 per jaar. Tenslotte is een
continuïteitsreserve gevormd omdat wij het noodzakelijk achten om aan het eind van ieder
boekjaar een dusdanig positief banksaldo te hebben dat de exploitatiekosten van de kleuter en
het basisonderwijs voor minimaal 1 á 1½ jaar zijn afgedekt, zodat we ook onder onvoorziene
(financiële) omstandigheden de continuïteit van ons project kunnen waarborgen.
In verband met de aanvraag van het CBF keurmerk is naast het gebruikelijke kasstroomoverzicht
een rekening van baten en lasten en een balans per 31 december toegevoegd. Het betreft hier
de verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de organisatie in Nederland .Verder is
een kascommissie benoemd voor de controle op de inkomsten en uitgaven van de activiteiten
in Nederland. Inmiddels heeft de commissie de boeken van de activiteiten 2016 in Nederland
gecontroleerd en akkoord bevonden.
Op de verslaglegging van de activiteiten in Tanzania vindt accountantscontrole plaats. Op het
moment van het uitbrengen van dit verslag zijn de cijfers in Tanzania t/m het boekjaar 2015
gecontroleerd en akkoord bevonden met een kleine aanpassing van de liquide middelen per 1
januari 2016 (zie financieel verslag 2016). In de loop van 2017 zal de audit over 2016 worden
afgerond.
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2016.
De baten van particulieren betreffen donaties op basis van 5-jaarscontracten en eenmalige
giften, als nader toegelicht in het kasstroomoverzicht.
De baten van verbonden organisaties betreft de bijdrage van onze Duitse partner Good Hope
die tevens het tot het scholencomplex behorende Ngorika huis financiert.
Van de baten wordt, op de beheerkosten van € 465 na, alles aan de doelstellingen van onze
stichting besteed dan wel aan de bestemmings-of overige reserve toegevoegd. Het bestuur
neemt alle kosten verbonden aan de bestuursfuncties voor eigen rekening, waarmee bijna
100% van de middelen voor het doel bestemd worden.
Onder de doelstellingen zijn de kosten opgenomen verbonden aan de exploitatie van de
kleuterschool (Kikatiti), de lagere school (Ngorika school) en General (niet direct toerekenbare
kosten). In het kasstroomoverzicht zijn deze kosten nader toegelicht.
Wervingskosten zijn niet van toepassing omdat geen gebruik wordt gemaakt van externe
commerciële wervingsinstellingen en het bestuur de kosten voor eigen rekening neemt.
De kosten van beheer en administratie betreffen externe IT kosten en de bijdrage van de Kamer
van Koophandel. Onder de financiële baten en lasten zijn de rentebaten op spaarrekeningen,
bankkosten , transferprovisie alsmede koersverschillen verwerkt.
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Van het positieve resultaat over 2016 (€ 161.211) is € 125.619 aan de bestemmingsreserve
toegevoegd (aanvulling tot het gewenste niveau ultimo 2016) en het restant aan de overige
reserve.
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Materiële vaste activa
Het betreft hier de eigendom van de schoolgebouwen en de grond, het vrijwilligershuis en de
overige materiele vaste activa die alle in de jaarrapportage van de Tanzaniaanse NGO zijn
verantwoord en derhalve hier buiten de verantwoording blijven. De boekwaarde in Tanzania
bedroeg per 31 december 2015 ca. € 450.000.
Vlottende activa
Onder vlottende activa is opgenomen het saldo van een in het verleden aan Good Hope
verstrekte lening die naar verwachting in de loop van 2017 zal worden afgelost alsmede de aan
de stichting toekomende liquide middelen in Nederland en Tanzania.
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Reservering middelbare schoolgelden 2017-2020
Reservering groot onderhoud gebouwen en installaties
Reservering vervanging en groot onderhoud transportmiddel
Continuïteitreserve
Totaal

€ 160.000
€ 50.000
€ 30.000
€ 198.000
€ 438.000

De continuïteitsreserve bedraagt 1,5x de gemiddelde kosten van de jaarexploitatie van de
projecten in Tanzania exclusief de kosten van de middelbare scholen die reeds zijn
gereserveerd onder de bestemmingsreserves.
Algemene reserve
Totaal Eigen vermogen

€ 35.592
€ 473.592

Kortlopende schulden
Dit betreft de afrekening van teveel ontvangen voorschotten van Good Hope over 2016 en het
vooruit ontvangen bedrag van Good Hope voor de exploitatie van 2017.
Toelichting op het kasstroomoverzicht 2016
Toelichting op de inkomsten. Aan eenmalige giften is bijna € 78.000 meer ontvangen dan in
2015,dankzij een (niet voorziene) geweldige slotdonatie van € 69.000 van een donateur die ons
in de afgelopen jaren al veelvuldig heeft ondersteund.
Toelichting op de uitgaven, algemeen. Het financiële jaarverslag is in Euro’s opgesteld, waarbij
onze uitgaven in Tanzaniaanse Shillings zijn omgerekend naar Euro’s tegen een jaargemiddelde
wisselkoers. Voor 2016 was deze begroot op TSH 2.300/€; de feitelijke gemiddelde koers bedroeg
TSh 2.371/€, waarmee een positief koersverschil van bijna € 7.000 is gerealiseerd.
Kikatiti – actueel versus budget 2016
De kosten zijn aanzienlijk lager uitgekomen dan begroot. Belangrijkste oorzaken zijn dat de
renovatie van het dak van de school ca. € 9.500 heeft gekost terwijl een post van € 15.000 was
voorzien. De doorbelaste kosten van Management en Lerai kwamen daarnaast lager uit door
besparingen en uitgestelde investeringen. Aan maaltijden werd in 2016 minder uitgegeven dan
in 2015, echter meer dan begoot door tegenvallende productie van Lerai.

-14-

Kikatiti – budget 2017 versus actueel 2016
Afgezien van een bedrag van € 15.000 onvoorzien zullen de kosten in 2017 op een nagenoeg
gelijk niveau uitkomen als over 2016. Concrete investeringen zijn niet begroot; de noodzakelijke
reparatie aan het dak is reeds in 2016 uitgevoerd.
Ngorika school - actueel versus budget 2016
Het aantal kinderen is ten opzichte van 2015 licht gestegen. De vorig jaar ingestelde verbeterde
incassoprocedure werkt nog niet naar tevredenheid alhoewel alsnog een deel van het
achterstallige schoolgeld over 2015 kon worden geïncasseerd. Een aangescherpte procedure
met uitsluitend betaling vooraf via een lokale bankinstelling moet voor verdere verbetering
zorgen. Ten opzichte van begroot werd ca.€ 2.000 minder aan schoolgeld ontvangen. Aan de
kostenkant was er een overschrijding bij de boeken en leermiddelen als gevolg van een
inhaalslag. Per saldo hoefde de begroting van € 15.000 onvoorzien nauwelijks te worden
aangesproken.
Ngorika school – budget 2017 versus actueel 2016
Vanaf 2017 zal voor zover van toepassing de hoogte van het schoolgeld worden aangepast
indien gebruik gemaakt wordt van transport van en naar de school. In combinatie met een
groei van het aantal leerlingen zal daarmee de opbrengst uit schoolgelden per saldo
toenemen met ca. 10% t.o.v. 2016. Het aantal vol-betalende kinderen op Ngorika blijft echter
gelimiteerd tot 100 kinderen om in lijn met onze missie en doelstellingen te blijven opereren.
Tegenover licht stijgende kosten vanwege de groei van het aantal leerlingen staat een lagere
doorbelasting van managementkosten (zie hierna)V oor onvoorziene uitgaven is evenals vorig
jaar een bedrag van € 15.000 gereserveerd.
Ngorika huis – actueel versus budget 2016
Deze kosten zijn volledig voor rekening van Good Hope, onze Duitse partner. Een korte
toelichting: de kosten zijn over het algemeen lager uitgekomen dan begroot door zowel
bezuinigingen als een gunstige wisselkoers. Daarnaast is de investering in het ‘sewage project’
eveneens lager uitgekomen dan begroot. Als gevolg hiervan zal in 2017 een restitutie aan Good
Hope plaatsvinden.
Ngorika huis - budget 2017 versus actueel 2016
De kosten voor 2017 zullen naar verwachting lager uitvallen ondanks de toename van 2% van
het aantal kinderen. Lagere kosten van management zijn een belangrijke oorzaak.
Management kosten - actueel versus budget 2016
De uitgaven in 2016 lagen enigszins onder het niveau van de begroting, uitgezonderd de
kosten van transportmiddelen: uitgestelde vervanging van de minibus resulteerde in hogere
onderhoudskosten. De aansluiting van Tanesco is in 2016 gerealiseerd tegen nagenoeg de
begrote kosten. De per saldo lagere kosten resulteerden in lagere doorbelastingen aan de
scholen het Ngorika huis.
Management kosten - budget 2017 versus actueel 2016
Tanzania: De kosten van het lokale management zullen t.o.v. 2016 met ca 10% dalen: het
contract met de algemeen directeur liep in 2016 af en is niet meer verlengd. Vanaf 1 januari
2017 wordt het management gevoerd door Mathew Karau en Nolarip Ngungat die reeds deel
uitmaakten van het bestaande managementteam. Voor een aantal voorgenomen
investeringen en onderhoudswerkzaamheden is in de begroting van 2017 eveneens een bedrag
van € 50.000 opgenomen.
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Lerai
De kosten van de exploitatie van de groentetuinen en het sportveld worden (maandelijks) met
de kostendragers verrekend. Met het telen van de eigen groenten werd in 2016 vooruitgang
geboekt maar werd nog minder opbrengst gerealiseerd dan verwacht. Met deskundige
begeleiding en beter management bij Lerai wordt voor 2017 een aanzienlijk beter resultaat
verwacht.
Overige kosten middelbare scholen
Ieder jaar komen er inmiddels 10-12 middelbare schoolgangers vanuit Ngorika bij. De kosten
zullen daardoor nog minimaal twee jaar (tot de eerste (2014) lichting kinderen hun opleiding
hebben afgerond) en maximaal vier jaar (indien deze kinderen nog twee jaar doorstuderen)
navenant stijgen. Daarna blijven deze kosten op een niveau zoals hiervoor toegelicht.

Fred Arp, Penningmeester
15 april 2017
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Verslag van de Kascommissie over boekjaar 2016
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Algemene informatie
Contactgegevens
Stichting Happy Watoto, Tanzanian homes & schools
Herenweg 41, 2361 EE Warmond
071 301 1633
info@happywatoto.nl
www.happywatoto.nl
Bankgegevens
Naam Bankrekening
IBAN
BIC

Stichting Happy Watoto
NL95ABNA0592137678
ABNANL2A

Registratiegegevens
Oprichtingsdatum
ANBI registratienummer
Kamer van Koophandel
RSIN

26 december 2000
18840
34149507
810107247

Missie en Visie
Happy Watoto geeft kansarme kinderen een toekomstperspectief door:
- ze een zorgzaam onderkomen te geven wanneer er thuis geen elementaire zorg of 'veilige'
plek is,
- ze een Engelstalig onderwijstraject van kleuterschool tot en met beroepsopleiding te bieden,
- en ze tenslotte te begeleiden naar een betaalde baan of bij het opzetten van een eigen
bedrijfje.
Wezen en kinderen uit probleemgezinnen in de leeftijd drie tot ±18 jaar bieden we een volledig
leertraject waarmee ze uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. De leerfasen van 3 tot 12 jaar
verzorgen we in eigen beheer op de locaties Kikatiti en Ngorika. Voor het vervolgtraject werken
we nauw samen met andere onderwijsinstellingen. We doen dit in de overtuiging dat wanneer
deze kinderen hun talenten kunnen ontplooien, de vooruitzichten voor hun toekomst aanzienlijk
verbeteren. Door juist de meest kansarmen te helpen, kunnen we Tanzania helpen in haar
verdere ontwikkeling.
Organisatie structuur
Raad van Bestuur
(NL)

Raad van Advies
(NL)

Kascommissie
(NL)

bestuursadviseur
(TZ)

management
team (TZ)

54 werknemers
(TZ)
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Bestuur
Het bestuur heeft twee hoofdtaken: het aansturen van het lokale management om daarmee
onze missie, het bieden van toekomstperspectief aan kansarme kinderen, zo efficiënt en
verantwoord mogelijk in te vullen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het werven van
fondsen waarmee de projecten kunnen worden gefinancierd. Hoewel ieder bestuurslid geacht
wordt hieraan bij te dragen, richten binnen het bestuur minstens twee leden zich volledig op de
fondsenwerving.
Per ultimo 2016 bestond de Raad van Bestuur uit:
Dick Molman
voorzitter
Fred Arp
penningmeester
Marga van Winsen
secretaris
Pete de Jager
algemeen bestuurslid
Matti Emondts
fondsenwerving
Richard Lines
fondsenwerving
Bestuursleden werken onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.
Marjolein de Rooij, onze adviseur ter plekke, functioneert als ‘verlengstuk’ van het Nederlandse
bestuur en heeft als belangrijkste taken het lokale management te ondersteunen en beleid voor
lokale fondsenwerving te ontwikkelen. Naar verwachting zal de komende jaren lokale
fondsenwerving in toenemende mate bijdragen aan onze exploitatiekosten. Marjolein ontvangt
een vergoeding vanuit de stichting.
Kascommissie
De Kascommissie, die we sinds boekjaar 2016 hebben ingesteld, bestaat uit Maarten Hagenaar
en Daan Meyer. De kascommissie werkt onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoeding.
Raad van Advies
Sinds 2015 wordt het bestuur door een Raad van Advies geadviseerd op een aantal specifieke
onderwerpen. De leden komen een keer per jaar gezamenlijk bijeen met het bestuur en worden
ad hoc op individuele basis geconsulteerd.
Per ultimo 2016 bestond de Raad van Advies uit (in alfabetische volgorde):
Kees Bakker
voeding
Margreeth Brokking
sociaal pedagogie
Evelien Emondts
communicatie
Maria Lauret-Wiegerinck
Afrika NGO
Wim Smit
management development
Boudewijn van Velzen
onderwijs
Raad van Advies-leden werken onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.
Lokale management
De organisatie in Tanzania van in het totaal 59 lokale medewerkers wordt door een vijf-hoofdig
managementteam aangestuurd, bestaande uit:
Nolarip Ngungat
algemeen directeur, eindverantwoordelijk voor Homes
Mathew Massawe
algemeen directeur, eindverantwoordelijk voor School & Finance
Alex Johnson
hoofd Ngorika school
Mary Kasale
hoofd maatschappelijk werk
Martha Jonathan
hoofd Kikatiti huis
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Voor ieder van de managementleden is een individueel opleidingsprogramma geformuleerd en
jaarlijks wordt het team getraind door Wim Smit, management development deskundige binnen
onze Raad van Advies.

Vrijwilligers
Om de werkgelegenheid voor en betrokkenheid van de lokale bevolking zoveel mogelijk te
stimuleren, laten we vrijwilligers geen werk doen dat door een lokaal persoon kan worden
gedaan. Voor specifieke expertise die in Tanzania onvoldoende aanwezig is, doen we wel een
beroep op vrijwilligers.
Het betreft doorgaans afgestuurde personen van minimaal 21 jaar die voor een periode van
minimaal 3 maanden voor ons project beschikbaar zijn. De vrijwilligers ontvangen geen
vergoeding, betalen hun eigen reis- en visumkosten en een bijdrage voor kost en inwoning.
Verantwoording
Over het gevoerde beleid en de realisatie van de jaarlijkse doelstellingen legt het bestuur
rekenschap af in haar jaarverslag. In het financiële verslag worden naast de inkomsten (100%
donaties) en uitgaven ook de financiële taakstellingen voor het bestuur voor het nieuwe jaar
opgenomen. Het jaarverslag wordt binnen vijf maanden na het jaareinde o.a. via de website
beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt vier keer jaar een nieuwbrief verspreid met tussentijdse
berichten en is op de website (www.happywatoto.nl) de belangrijkste informatie over de
projecten, het beleid en het bestuur te vinden, evenals een beleidsplan dat jaarlijks wordt
herzien.
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