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Verslag van het bestuur
Terugkijkend op 2017 kunnen we stellen dat Happy Watoto een prima jaar heeft gehad, zonder
noemenswaardige problemen. De financiële doelstellingen voor 2017 zijn gerealiseerd en er
hebben zich onder het wakend oog van onze penningmeester Fred Arp geen grote
budgetoverschrijdingen voorgedaan. Ook is de voorziene bestuurswisseling per 1 januari 2018
geruisloos verlopen. Alle plekken op de scholen en in de huizen waren bezet en de kinderen
hebben zich goed ontwikkeld. De benoeming van een tweehoofdige projectleiding op initiatief
van ex-voorzitter Dick Molman lijkt te werken m.b.t. fase 1 en 2. Verbeteringen m.b.t. fase 3 zijn wel
wenselijk en we hebben ambities voor fase 4. Of de huidige projectleiding dat ook aankan, zal de
komende 1-2 jaar moeten blijken. Meer hierover leest u onder de betreffende fasen en de
vooruitzichten.
Bestuur en Raad van Advies
Het bestuur bestond het grootste deel van het jaar uit zes leden. Van
Dick Molman en Matti Emondts was bekend dat ze per 31 december hun
functie zouden neerleggen. Voor aftredend voorzitter Dick Molman
hebben we met Paul Nielen een goede opvolger gevonden. Paul was al
enige tijd als sponsor betrokken bij de stichting en na een projectbezoek
direct bereid de voorzittershamer per 1 januari 2018 over te nemen.

Dick

Aftredend bestuurder Matti Emondts laat zich niet vervangen. De inzet
van Matti in de afgelopen 12 jaar is enorm geweest. Met de
organisatorische en financiële
Matti
basis die hij heeft gelegd, gaan
we echter vol vertrouwen met
vijf bestuurders door.
Langs deze weg willen we beide bestuurders nogmaals
hartelijk danken voor hun inzet.
Het bestuur heeft in 2017 vijf keer vergaderd en is in
wisselende samenstelling vier keer op locatie geweest. In
oktober vond daar de jaarlijkse NGO vergadering plaats.
De Raad van Advies (RvA) is in 2017 eenmaal als collectief bijeengekomen. Daarnaast zijn de
leden ingeschakeld op hun vakgebied en zijn drie van hen naar Tanzania gereisd om op locatie
een bijdrage te leveren. We ervaren hun inbreng als bijzonder waardevol. Het draagt absoluut bij
aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de zorg die we bieden.
Het team op locatie
We hebben een team van 56 Tanzaniaanse medewerkers op locatie, aangestuurd door een
vijfhoofdig managementteam (MT) onder aanvoering van een 2-hoofdige projectleiding. Het duoleiderschap van Nolarip Ngungat en Mathew Karau heeft afgelopen jaar goed uitgepakt. Omdat
beiden beperkte managementervaringen hebben, is Marion Hasselaar (oud-projectdirecteur die
sinds 2014 haar eigen stichting IBES runt) bereid gevonden om als coach beschikbaar te zijn.
Begin 2017 heeft Wim Smit (RvA) weer een trainingsweek op locatie verzorgd voor het MT.
Belangrijkste doel van deze jaarlijkse sessie is het managementteam te coachen bij de
toenemende verantwoordelijkheden die we als bestuur bij ze neerleggen en ze te motiveren in hun
‘leadership’-ontwikkeling. De inzet van Wim wordt door het MT en bestuur als zeer waardevol
ervaren en het effect is zichtbaar.
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Het contract met bestuursadviseur Marjolein de Rooy, die zich in
2015 met haar gezin in Tanzania vestigde, is na het afgesproken
termijn van twee jaar beëindigd. Marjolein is vanuit haar Good
Safari (lodge & safari) nog altijd een belangrijke ambassadeur, o.a.
door de rondleidingen die zij verzorgt voor (potentiele) donateurs.
Haar betrokkenheid en inspanningen blijven belangrijk voor ons.
Kikatiti (fase 1)
Op Kikatiti, onze kleuterschool en opvanghuis voor kinderen van 36 jaar, loopt het onder leiding van Martha Jonathan bijzonder naar
wens. In 2017 hebben we 14 driejarigen uit kansarme ‘gezinnen’ uit
de omgeving opgenomen. Met de intensieve zorg van
matrons/patrons (1 op 6 kinderen) voelen de kinderen zich snel
thuis.
Ze krijgen Montessori kleuteronderwijs en worden
spelenderwijs vertrouwd gemaakt met de Engelse taal.
Bestuurder Pete de Jager heeft dit jaar bij alle kinderen
een ogentest afgenomen. Een nieuwe procedure voor
ons team dat, mede gelet op het aantal HIV positieve
kinderen, gelukkig geen verontrustende uitslagen gaf.
Deze taak zal in 2018 worden overgedragen aan onze
lokale ‘verpleegkundige’.
In Kikatiti zijn alleen enkele noodzakelijke herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het ging om een afgeleide van
een aanzienlijke renovatie in Ngorika waarmee
marginale kosten gemoeid waren in geval van Kikatiti.
Om te voldoen aan de steeds strengere lokale eisen zal de komende jaren wel fundamenteel
geïnvesteerd moeten worden in de faciliteiten.
Ngorika (fase 2)
Het basisonderwijs verzorgen we vanuit Ngorika, waar we ook het opvanghuis voor 7-12 jarigen
hebben. In 2017 hadden we 98 home-kinderen, die nagenoeg allemaal doorgestroomd zijn vanuit
Kikatiti. De kosten van het Ngorika huis worden volledig gesponsord door de Duitse stichting Good
Hope. Good Hope heeft afgelopen jaar een zeer significante donatie ontvangen waarmee een
heuse renovatie van het huis kon worden gefinancierd onder leiding van Noud van Hout (Watoto
Foundation). Het huis ziet er weer ‘spik en span’ uit, hetgeen ook is terug te zien in het woonplezier
van de kinderen.
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Op onze Ngorika basisschool hebben we naast home-kinderen ook 174 lokale dorpskinderen,
waarmee een gezonde mix van achtergronden hebben gecreëerd. De ouders van de
dorpskinderen worden geacht bij te dragen aan de kosten van de school. In 2017 bedroeg het
aantal vol-betalende kinderen 99, conform planning. Gaandeweg het schooljaar zijn acht
kinderen ‘afgevallen’, waarvan de meeste door familiehereniging en slechts drie wegens
‘wanbetaling’. Het in 2017 ingevoerd striktere betaalbeleid werpt duidelijk zijn vruchten af.
De school wordt met een eigen team van (deels academisch geschoolde) docenten gerund
onder leiding van Alex Johnson. De interactie tussen de verzorgers en de docenten gaat steeds
beter. De persoonlijke ontwikkeling van ieder kind wordt goed gemonitord; problemen worden
eerder gesignaleerd en voortvarend opgepakt. De inbreng van Wim Smit (RvA) en Nola in het
bijzonder werpen duidelijk hun vruchten af.
De school heeft in 2017 weer goed gescoord bij de national exams. Hier zien we echter wel ruimte
voor verbetering, zeker in het kader van de strategische keuze om vol-betalende buurtkinderen toe
te laten en onze ambities voor de home-kinderen. Het is onze overtuiging dat met goed onderwijs
we écht het verschil kunnen maken voor deze kinderen. Boudewijn van Velzen, onderwijsadviseur
en lid onze RvA, heeft in 2017 een evaluatie op Ngorika gedaan en zal het komende jaar zijn
verbeteringsplannen verder uitrollen. Meer interactief lesgeven staat daarbij hoog op zijn agenda.

billboards at Haradali primary school, a great example of a well-managed private school with a shared vision.

Middelbare scholen (fase 3)
Ook na Ngorika blijven we ons inzetten voor de ‘home-kinderen’ door ze naar externe middelbare
kostscholen door te leiden. Ons sociaal werk, onder aanvoering van Mary Kasale, volgt hen
gedurende deze schoolperiode in hun ontwikkelingen. In 2017 hadden we 44 home-kinderen
verdeeld over form I-IV (klas 1 t/m 4) op 13 verschillende scholen en ‘vocational centers’.
Sinds 2016 geldt er een leerplicht voor alle kinderen in Tanzania tot en met O(rdinary)-level
(equivalent van vier jaar MAVO). Pas na hun O-level kunnen kinderen doorstromen naar
beroepsonderwijs, of A(dvanged)-level waarmee toegang tot de universiteit mogelijk wordt. Deze
langere leerplicht heeft grote financiële consequenties voor ons. Hoewel het grootste deel van
onze kinderen naar verwachting een beroepsopleiding zal doen en slechts een enkeling in
aanmerking komt voor A-level, blijven de kinderen hoe dan ook minstens 2 jaar langer financieel
afhankelijk van ons.
Bewust streven we naar het hoogst haalbare niveau binnen de grenzen van de individuele
capaciteiten van de kinderen. Zo hebben we afgelopen jaren leerlingen geplaatst op zeer
toonaangevende private scholen. Echter, in 2017 werden we geconfronteerd met feit dat kinderen
van privaatscholen niet in aanmerking komen voor studiefinanciering. Weliswaar hadden we
afgelopen jaar maar één kandidaat voor universiteit, in de toekomst zal dat vaker voorkomen.
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Hiervoor moet dus een structureel financieringsplan komen. We beraden ons over een soort
studiefonds, gefinancierd door individuele sponsors, waarop studenten al dan niet in de vorm van
een lening aanspraak kunnen doen.
Los van de keuze voor een private of overheidsschool, iedere school bepaalt zelf haar
toelatingseisen en we hebben geen garantie dat kinderen ook daadwerkelijk geplaatst worden op
een ‘voorkeurschool’. We moeten derhalve ons scholenspectrum uitbreiden aan de hand van
helder geformuleerde kwaliteitscriteria, zodat we alle kinderen goed kunnen plaatsen. Wij hebben
inmiddels ervaren dat dit een taak is die het huidige team (dat zich vooral bezig houdt met fase 1
en 2) er niet even bij kan doen. Wij zullen daarom op zoek moeten naar versterking.
Eindbegeleiding (fase 4)
Eind 2017 hadden we de eerste volledige generatie eindexamenscholieren (9) waarmee we de
laatste fase ingaan. Onder hen bevinden zich vier universiteitskandidaten die nu eerst naar A-level
gaan. Voor de anderen zijn de wensen qua beroepsopleiding in kaart gebracht. In de periode
tussen de opleidingen hebben we voor de jongeren een tijdelijk baantje geregeld of ze terug naar
hun achterban laten gaan om daar te helpen.
Ook voor deze fase is uitbreiding van het team nodig om de gewenste ondersteuning te kunnen
bieden aan deze kinderen. We hebben onvoldoende zicht op de keuzes van opleidingen, de
vocational centers met boarding faciliteiten in de regio en de hiermee gemoeide kosten.
Lerai
In de keukens van Kikatiti en Ngorika worden in toenemende mate groente en fruit uit de Lerai-

moestuin verwerkt. De kinderen eten, met de door Kees Bakker (RvA) aangereikte betere
kooktechnieken, gezonder en zijn minder ziek.
Voor 2018 hebben wel als doel gesteld dat de Lerai tuin positief moet bijdragen aan de
exploitatiekosten. Met professionele tuinmannen en een irrigatiesysteem kunnen er meerdere
oogsten van het land worden gehaald en het overschot kan op de markt worden verkocht.
Fondsenwerving
In 2017 zijn we in staat geweest een aantal grote nieuwe sponsors aan ons te binden. We kunnen
hiermee de komende vijf jaar vooruit plannen. De financiële positie van de stichting is gezond en
geeft een gerust gevoel. We zijn inmiddels jaarlijks wel verantwoordelijk voor zo’n 350 kinderen die
we structurele scholing en zorg geven.
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De ontstane financiële armslag geeft ons de ruimte om fase 4 goed te implementeren en hierop
aanvullende mankracht(en) in te zetten. En we overwegen een maximaal aantal armlastige
buurtkinderen na fase 2 mee te nemen voor vervolgonderwijs. Dit heeft uiteraard budgettaire
consequenties en al deze voornemens zullen we gaandeweg 2018 verder vorm geven. In april 2018
zijn drie van de bestuurders in Tanzania om hierover uitvoerig met het MT te spreken.
Onze stichting heeft geen budget voor fondsenwerving. Het bestuur is hiervoor verantwoordelijk en
draagt de hiermee verband houdende kosten. Alle donaties komen dus nagenoeg volledig aan
onze kinderen ten goede. Een principe dat we sinds de oprichting volgen en onze stichting uniek
maakt. De CBF-erkenning die we in juni 2017 hebben gekregen, zal deze taak eveneens
vergemakkelijken.
Wel blijven we streven naar een grotere bijdrage van lokale financiering. De belangrijke bron van
inkomsten is het toelaten van betalende buurtkinderen op onze basisschool. De opbrengst van de
lokale fondsenwerving betaalt zich vooral uit in natura, stageadressen en potentiele werkplekken.
Hoewel dus niet direct in geld uit te drukken, absoluut van belang en iets wat we zullen voortzetten
en meer aandacht willen geven.
Misstanden bij Goede Doelen
Afgelopen maanden is er veel negatieve publiciteit geweest over misstanden bij goede doelen.
Verhalen waarin Happy Watoto zich totaal niet herkent. Het feit dat we met een uiterst kwetsbare
doelgroep - wezen en kansarme kinderen uit ontwrichte gezinnen- werken, maakt ons waakzaam
en behoedzaam. We hanteren selectieprocedures, leefregels, omgangsnormen en protocollen
voor onze Tanzaniaanse medewerkers én de vrijwilligers. Een alcoholverbod, verhoogde
terreinbewaking in de nacht en een meldplicht bij de entreepoort zijn enkele voorbeelden van
maatregelen die bijdragen aan de veiligheid van de kinderen.
We werken binnen een platte organisatiestructuur, waar open communicatie en elkaar
aanspreken op gedrag wordt gestimuleerd. En we hanteren een lik-op-stukbeleid; misstanden
worden simpelweg niet getolereerd. De kinderen vormen hierin geen uitzondering; de verzorgers
en docenten zijn alert op onderling ongewenst gedrag.
In samenwerking met Joyce Sagala (NGO bestuurder) zijn we in 2015 een seksueel
voorlichtingsprogramma gestart om de kinderen bewuster en mondiger te maken. Hierin worden
ook de middelbare scholieren betrokken: zij zijn minstens zo kwetsbaar in hun pubertijd en missen
de veiligheid van onze huizen. Het levensboek dat Margreet Brokking (RvA) in Kikatiti heeft
geïntroduceerd, draagt ook zeker bij aan het bewustwordingsproces van de kinderen.
Vooruitblik
Het bestuur zal zich het komende maanden nadrukkelijk gaan bemoeien met het traject van
vervolgopleiding en begeleiding naar werk. De geplande helpdesk, waar de kinderen terecht
kunnen voor advies op het gebied van vervolgopleiding, studiebeurzen, baanbemiddeling,
huisvesting en zaken zoals microkrediet, moet in 2018 gestalte krijgen. Alle mogelijkheden moeten
goed in kaart worden gebracht en contacten met instanties en bedrijfsleven moeten worden
geïntensiveerd. Een aanzienlijke taak die we niet bij het huidige MT kunnen neerleggen en
waarvoor we een geschikt persoon zoeken die hierin het voortouw neemt. We voorzien dus een
uitbreiding van het team ten behoeve van fase 3 en 4.
Met alles wat er binnen onze stichting speelt, staan we binnen het bestuur nog nauwelijks stil bij de
lange termijn. Hoe zou Happy Watoto er over 10-15 jaar moeten uitzien? Het ultieme doel is een
duurzaam project zonder Westerse bemoeienis en financiële steun. De tijd zal leren of dit in
Tanzania op termijn haalbaar is.
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Tanzania is in de regio het meest stabiele land in politieke en economische zin; het land heeft
uitzonderlijke natuur en daarmee een enorme toeristenindustrie; landbouwgrond is voor handen en
vruchtbaar. Met het aantreden van President Magufuli worden nu tal van zaken (corruptie,
belastingen, werkgelegenheid, onderwijs) voortvarend opgepakt. Met een goed functionerende
overheid en een beter geschoolde populatie zal Tanzania de komende jaren een transitie ingaan
waar economische groei uitkomt. Als bestuur willen we vanuit die gedachten de komende jaren
nadenken over onze rol op lange termijn.

Tenslotte
Zonder de steun van onze sponsoren, bevriende stichtingen, de leden van onze Raad van Advies,
onze ambassadeurs en een aantal belangeloze Nederlandse dienstverleners, zou Happy Watoto
niet op jaarbasis 350 kinderen toekomstperspectief kunnen bieden. We willen iedereen bedanken
voor hun bijdragen in het afgelopen jaar. En vragen om ons te blijven steunen in de jaren die nog
voor ons liggen. Want ondanks het optimisme is er werkelijk nog heel veel werk aan de winkel
voordat we onze handen van het project kunnen aftrekken.

A sante sane, ofwel heel hartelijk bedankt.
namens het volledige bestuur van Happy Watoto
26 april 2018
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Financieel Verslag
Rekening van baten en lasten 2017
bedragen in €

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2017

2017

2016

208.426

216.000

304.989

-879

4.761

8.228

207.547

220.761

313.217

Kikatiti

72.532

87.864

83.999

Ngorika school

20.992

32.992

36.339

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

General
Overige projecten

50.000
34.635

37.290

39.069

128.159

208.146

159.407

-

-

-

260

500

465

128.419

208.646

159.872

79.128

12.115

153.345

Financiële baten en lasten (incl. koersverschillen)

-17.501

500

7.866

Saldo van baten en lasten

61.627

12.615

161.211

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

Saldo vóór financiële baten en lasten

Bestemming saldo van baten en lasten
Dotatie Bestemmingsreserves
Dotatie Overige Reserves

-

125.619

61.627

35.592

61.627

161.211
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
bedragen in €
Activa

Passiva

Materiele vaste activa

P.M.

Eigen vermogen
Reserves en fondsen:

Vlottende activa
Bestemmingsreserves

438.000

Vordering Good Hope (nacalculatie
2017 HW NL)

3.559

Idem nacalculatie 2017 aandeel
kosten General en Lerai

8.781

Overige reserves AoPo

35.592

Vordering NG Home vanwege te
hoge overboeking General

5.666

Overschot 2017

61.627

18.006

97.219

Liquide middelen
Nederland
Tanzania

458.382
83.831
542.213

Vlottende passiva
Vooruit ontvangen
donatie 2018

560.219

25.000
560.219
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Kasstroomoverzicht
€ =2.371

€ = 2.300

€ =2.485

€= 2.500

Werkelijk

Budget

Werkelijk

Budget

2016

2017

2017

2018

298.586

479.918

481.634

481.634

-159

-

-

-

298.427

479.918

481.634

481.634

Donaties met contract

129.840

125.000

142.115

185.000

Overige donaties

175.149

50.000

91.311

32.000

Aflossing lening u/g Good Hope

12.000

12.000

13.954

-

Doorbelasting Good Hope (nacal. AoPo )

-3.772

-7.239

-7.239

-

150.477

143.788

194.900

132.145

bedragen in €

Bank/kas positie per 1 januari
Aanpassing beginstand n.a.v. audit 2015
Gecorrigeerde beginstand

Inkomsten

Doorbelasting Good Hope (expl. NG Home)
Teveel ontvangen Good Hope 2016 /2017

21.996

-

pm

-

Overdracht banksaldo Ngorika Home

-

-

-879

-

Verrekening voorschot Good Hope 2017

0

-14.757

-14.757

-

Te weinig ontv. van Good Hope expl. 2017 HW NL

-3.559

3.559

Nacal. bijdrage Good Hope in General/Lerai 2017

-8.781

8.781

Te hoge transfer General naar NG Home account

-5.666

5.666

Rente op spaarrekeningen

1.367

500

311

-

487.057

309.292

401.710

367.151

Salarissen

23.305

24.760

22.838

27.930

Maaltijden

9.319

9.783

9.544

10.800

Inventaris en onderhoud

2.399

1.739

1.330

1.512

Overig (medisch, kleding, energie, etc.)

15.437

14.835

12.414

13.728

Doorbelaste managementkosten (incl. Lerai)

18.874

18.592

17.208

14.436

-946

-

5.352

-

15.000

-

-

Uitgaven
Kikatiti

Idem nacalculatie o.b.v. actuals
Onvoorzien (ingebouwde reserve)
Schoolgeld Ngorika school

6.529

4.591

4.249

7.476

Investering dak

9.517

-

-

-

-434

-1.435

-402

-

83.999

87.864

72.532

75.882

Saldo Inkomsten en Uitgaven

701.485

701.346

810.812

772.903

Transport saldo naar pagina 12

701.485

701.346

810.812

772.903

Inkomsten fondsenwerving Tanzania
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Werkelijk

Budget

Werkelijk

Budget

2016

2017

2017

2018

701.485

701.346

810.812

772.903

Salarissen

47.266

51.199

47.112

49.684

Maaltijden

16.871

16.087

14.889

16.000

Schoolkleding

15.425

13.063

12.047

12.344

Boeken, examens, lesmateriaal etc.

13.274

13.748

10.737

11.264

1.387

1.707

744

1.080

11.658

8.196

9.169

12.053

0

15.000

-

-

39.958

31.958

29.980

29.861

219

-

8.948

-

0

848

789

-

-1.010

-

-4.839

-

-107.724

-117.378

-108.182

-117.936

-984

-1.435

-402

-

36.339

32.992

20.992

14.350

Salarissen

18.916

21.723

19.255

21.601

Maaltijden

12.624

12.174

13.099

12.000

Inventaris, reparaties en onderhoud

4.074

3.200

2.348

1.840

Investering rioolsysteem/bedden

5.905

2.026

1.771

396

0

-

54.584

-

Overig (kleding, medisch, energie, etc.)

16.946

16.328

19.098

16.599

Doorbelaste Managementkosten (incl. Lerai)

40.928

32.403

29.991

29.381

Idem nacalculatie o.b.v. actuals

-2.440

-

2.567

-

0

-

-

-

53.956

57.413

53.138

50.328

0

-

-549

-

-431

-1.478

-402

-

150.477

143.788

194.900

132.145

514.669

524.566

594.920

626.408

514.669

524.566

594.920

626.408

bedragen in €

Transport saldo van pagina 11
Ngorika school

Sport en muziek
Overig (medisch, inventaris, onderhoud,
schoonmaak etc.)
Voorziening
Doorbelaste managementkosten (incl. Lerai)
Idem nacalculatie o.b.v. actuals
Investeringen
Interest deposito schoolgelden
Inkomsten schoolgelden
Inkomsten fondsenwerving in Tanzania

Ngorika huis

Investering verbouwingen/renovatie

Onvoorzien (ingebouwde reserve)
Schoolkosten
Interest en Overige kosten
Inkomsten fondsenwerving in Tanzania

Saldo Inkomsten en Uitgaven
Transport saldo naar pagina 13
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bedragen in €

Werkelijk

Budget

Werkelijk

Budget

2016

2017

2017

2018

514.669

524.566

594.920

626.408

Salarissen

32.079

28.914

26.883

28.354

Transport

20.337

19.435

25.719

18.200

Water

1.350

1.522

1.327

1.400

Inventaris en onderhoud

1.875

870

520

600

10.038

-

13.419

-

3.867

5.487

5.527

7.569

224

217

157

200

-

-

5.037

-6.000

16.083

15.557

14.332

10.700

-

-61.023

540

-

65.426
17.420

50.000

-86.392

50.000
72.001

-

50.000

-

50.000

10.741

-12.654

2.627

-

12.308
11.351
957

12.654

-13.368

12.263
12.263

-

-

-

-

32.407

31.522

29.563

30.279

6.662

2.957

4.668

2.840

-

1.311

-

1.212

39.069

35.790

34.231

34.331

857

2.000

664

2.000

6.891

-

17.812

-

481.634

436.776

542.213

540.077

Transport saldo van pagina 12
Management

Investeringen en Groot onderhoud
Maatschappelijk werk
Kosten Fondsenwerving Tanzania
Overige Opbrengsten (fondsen en verkoop
minibus 2017)
Overig (verzekeringen, permits, medisch, etc.)
Onvoorzien (ingebouwde reserve)
Doorbelaste managementkosten
Idem nacalculatie o.b.v. actuals
Totaal excl. AWSG en Secondary Boarding fees

-

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

-

Overige projecten
Middelbare scholen
AWSG
Overige projecten

Kosten Nederland (bank, KVK, etc.)

Koersverschillen (positief resp. negatief)

Bank/Kas positie per 31 december
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Aansluiting met Rekening van Baten en Lasten 2017
bedragen in €
Bank/kas positie per 31 december 2017

542.213

Bank/kas per 1 januari 2017

481.634

Per saldo ontvangen

60.579

Bij: nog te ontvangen afrekeningen Good Hope inzake:
- Nacalculatie 2017

3.559

- Nacalculatie General/Lerai 2017

8.781

- Te hoge overboeking van General aan Ngorika Home in 2017

5.666
18.006

- Ontvangen in 2016 van Good Hope voor exploitatie Home 2017

14.757
32.763
93.342

Af: Vooruit ontvangen donatie voor 2018
Ontvangen aflossing lening Good Hope incl. nacalculatie 2016
Saldo van baten en lasten 2017

25.000
6.715

31.715
61.627
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Toelichting Financieel Verslag
Algemeen
Het saldo liquide middelen is toegenomen met ruim € 60.000 tot ca. € 542.000 eind 2017. Tegenover
ca. € 71.000 lagere donaties (in 2016 hebben we eenmalig een bijzondere donatie van € 69.000
ontvangen) stonden ca. € 26.000 lagere kosten van de scholen in Tanzania.
Het saldo liquide middelen lijkt hoog, echter € 438.000 hiervan is benodigd voor de
bestemmingsreserves, waaronder reserveringen voor groot onderhoud, vervanging van transportmiddelen alsmede financiering van de 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 2017 werd hieraan reeds ca.
€ 30.000 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 1-1½ jaar zijn afgedekt, zodat we ook onder
onvoorziene (financiële) omstandigheden de continuïteit van ons project kunnen waarborgen.
Naast het gebruikelijke kasstroomoverzicht is een balans en een rekening van baten en lasten
opgenomen. Het betreft hier de verantwoording van de baten en lasten van de organisatie in
Nederland. De kascommissie heeft de inkomsten en uitgaven van de activiteiten in Nederland
gecontroleerd en akkoord bevonden.
Op de verslaglegging van de activiteiten in Tanzania vindt een accountantscontrole plaats. Op
het moment van het uitbrengen van dit verslag zijn de cijfers in Tanzania t/m het boekjaar 2016
gecontroleerd en akkoord bevonden. In de loop van 2018 zal de audit over 2017 worden
afgerond.
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017
De baten van particulieren betreffen donaties op basis van 5-jaarcontracten en eenmalige giften,
als nader toegelicht in het kasstroomoverzicht.
Onder de baten van verbonden organisaties is een verrekening opgenomen van onze Duitse
partner Good Hope die het tot het scholencomplex behorende Ngorika huis financiert.
Van de baten wordt, op de beheerkosten van € 260 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) 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, dan wel het bestuur dergelijke kosten voor eigen rekening
neemt. De kosten van beheer en administratie betreffen externe IT kosten en de bijdrage van de
Kamer van Koophandel in 2016.
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Onder de financiële baten en lasten zijn de rentebaten op spaarrekeningen, bankkosten,
transferprovisie alsmede koersverschillen verwerkt. Het positieve resultaat over 2017 (€ 61.627 ) is
geheel aan de overige reserves toegevoegd.
Toelichting op de balans per 31 december 2017
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 2016 ca. € 420.000.
Vlottende activa
Onder vlottende activa is opgenomen de vorderingen op Good Hope inzake nacalculaties over
2017 m.b.t. Ngorika alsmede de aan de stichting toekomende liquide middelen in Nederland en
Tanzania.
Eigen vermogen
Als volgt toe te lichten:
Bestemmingsreserves
Reservering middelbare schoolgelden 2018-2021
Reservering groot onderhoud gebouwen en installaties
Reservering vervanging en groot onderhoud transportmiddel
Continuïteitreserve*
Algemene reserve
Totaal Eigen vermogen

160.000
50.000
30.000
198.000
97.219
535.219

*Het continuïteitsreserve bedraagt ca. 1,5x de gemiddelde kosten van de jaarexploitatie van de
projecten in Tanzania exclusief de kosten van de middelbare scholen die reeds gereserveerd zijn
onder de bestemmingsreserves.
Kortlopende schulden
Dit betreft een vooruit ontvangen donatie voor 2018 van € 25.000.
Toelichting op het kasstroomoverzicht 2017
Toelichting op de inkomsten
Aan eenmalige giften is ca. € 84.000 minder ontvangen dan in 2016, vooral vanwege een in 2016
ontvangen eenmalige 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 opgesteld, waarbij onze uitgaven in Tanzaniaanse shilling zijn
omgerekend naar euro tegen een jaargemiddelde wisselkoers. Voor 2017 was deze begroot op
TSh 2.300/€; de feitelijke gemiddelde koers bedroeg TSh 2.485/€, waarmee een negatief
koersverschil van ruim € 17.000 is ontstaan, voornamelijk op het saldo aan liquide middelen in
Tanzania dat in de loop van het jaar door de devaluatie van de TSh minder waard is geworden.
Daartegenover was er t.o.v. de begroting van 2017 een positief effect van € 10.000 van de
gemiddelde koersstijging (van TSh 2.300 begroot naar TSh 2.485) op de kosten over 2017 van de
exploitatie van de scholen.
Kikatiti – actueel versus budget 2017
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De kosten zijn aanzienlijk lager uitgekomen dan begroot. Belangrijkste oorzaken zijn het vrijvallen
van de voorziening van € 15.000 en de voordelige koersverschillen, tegenover hogere transportkosten en ons deel in de investering in een minibus.
Kikatiti – budget 2018 versus actueel 2017
Het aantal kinderen zal in 2018 met zes toenemen. De kosten zullen naar verwachting ca. 5% hoger
uitkomen als gevolg van meer kinderen, hogere BTW op maaltijden en diensten en hogere
salariskosten (aanpassing naar marktconform niveau). Daartegenover staan lagere doorbelaste
kosten van management en Lerai.
Ngorika school – actueel versus budget 2017
De inkomsten van schoolgelden zijn lager uitgekomen vanwege incassoproblemen bij een aantal
kinderen. Aan de kostenkant was er een stijging van de doorbelaste managementkosten vooral
vanwege het aandeel in de investering in de minibus. Mede dankzij het voordelige koersverschil
hoefde de begroting van € 15.000 onvoorzien nauwelijks te worden aangesproken.
Ngorika school – budget 2018 versus actueel 2017
Vanaf 2018 zal, voor zover van toepassing, de hoogte van het schoolgeld worden aangepast voor
een geplande schoolreis. Het aantal kinderen zal naar verwachting licht toenemen. Verder zullen
de kosten dalen vanwege een lagere doorbelasting van managementkosten.
Ngorika huis – actueel versus budget 2017
Deze kosten zijn volledig voor rekening van Good Hope, onze Duitse partner. Een korte toelichting:
in 2017 heeft een (niet begrote) renovatie van de gebouwen plaatsgevonden waardoor de kosten
aanzienlijk zijn gestegen t.o.v. het budget.
Ngorika huis - budget 2018 versus actueel 2017
De kosten voor 2018 zullen naar verwachting lager uitvallen vanwege een lager aantal leerlingen
(beperkte instroom) en lagere investeringen.
Management kosten - actueel versus budget 2017
De uitgaven in 2017 lagen boven het niveau van de begroting (exclusief de voorziening van
€ 50.000), vanwege de investeringen in en de hogere kosten van transportmiddelen. De per saldo
hogere kosten resulteerden in hogere doorbelasting aan de scholen en het Ngorika huis.
Management kosten - budget 2018 versus actueel 2017
De kosten van het lokale management zullen t.o.v. 2017 met ca. 7% dalen vooral dankzij lagere
investeringen. In verband met een verwachte naheffingsaanslag belastingen en een onzekere
uitkomst van de incasso van onze banktegoeden bij de MERU bank (zie toelichting onder
gebeurtenissen na balansdatum) is een voorziening van € 50.000 opgenomen.
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 ook in 2017 vooruitgang
geboekt, doch er werd minder opbrengst gerealiseerd dan verwacht. Met deskundige begeleiding
wordt voor 2018 een beter resultaat verwacht.
Overige kosten
Middelbare scholen: jaarlijks komen er nu 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.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Op 2 januari 2018 is de Meru bank, waar wij een bankrekening aanhouden voor het storten van de
schoolgelden en een depositorekening in TSh, op last van de overheid gesloten vanwege
solvabiliteitsproblemen. Op dat moment stond er op de gezamenlijke rekeningen, inclusief een
deel van het reeds voor 2018 ontvangen schoolgeld, een tegoed van ruim € 60.000. In de loop van
dit jaar wordt een afwikkeling verwacht waarbij de verwachting op dit moment is dat een groot
gedeelte zal worden terugbetaald.
Verder heeft in het eerste kwartaal van 2018 een belastingcontrole plaatsgevonden over de jaren
2013 t/m 2017. Door de nieuwe president van Tanzania is het belastingregime aangescherpt en
lijken wij als non-profit organisatie voor een deel van de activiteiten onder de winstbelasting te
vallen. Alhoewel wij het hier niet mee eens zijn, is in overleg met onze accountant besloten in te
stemmen met een naheffing van ruim € 5.000 over deze vijf jaar ter voorkoming van verdere
problemen.
Voorzichtigheidshalve is in de begroting van 2018 voor beide zaken een voorziening van € 50.000
opgenomen.

Fred Arp, Penningmeester
17 mei 2018
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Verslag van de Kascommissie over boekjaar 2017
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Algemene informatie
Contactgegevens
Stichting Happy Watoto, Tanzanian homes & schools
p/a Herenweg 41, 2361 EE Warmond
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 Engelstalig onderwijstraject van kleuterschool tot en met beroepsopleiding te bieden,
ze een zorgzaam onderkomen te geven wanneer er thuis geen elementaire zorg of 'veilige'
plek is,
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)

adviseur (TZ)

Kascommissie
(NL)

management
team (TZ)
56 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.
Per ultimo 2017 bestond de Raad van Bestuur uit:
Dick Molman
uittredend voorzitter
Paul Nielen
inkomend voorzitter
Fred Arp
penningmeester
Marga van Winsen
secretaris
Matti Emondts
fondsenwerving
Richard Lines
fondsenwerving
Pete de Jager
algemeen bestuurslid
Alle bestuursleden werken onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.
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 2017 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:
Mathew Massawe
algemeen directeur, eindverantwoordelijk voor School & Finance
Nolarip Ngungat
algemeen directeur, eindverantwoordelijk voor Homes
Alex Johnson
hoofd Ngorika school
Martha Jonathan
hoofd Kikatiti huis
Mary Kasale
hoofd maatschappelijk werk
De tweehoofdige directie wordt voor advies bijgestaan door Marion Hasselaar, onze voormalige
projectdirecteur en oprichtster van IBES. Voor de managementleden is een individueel
opleidingsprogramma geformuleerd en jaarlijks wordt het team getraind door Wim Smit,
management development deskundige binnen onze Raad van Advies.
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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 drie
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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