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Verslag van het bestuur
2018 is een goed jaar geweest voor Happy Watoto waarin de aanstelling van het nieuwe
schoolhoofd het meest in het oog springt. Financieel staan we er goed voor en wederom heeft het
management zich strak gehouden aan de lijnen van het budget. Hierbij moet wel vermeld worden
dat wij een uiterst gedetailleerd budget opstellen in nauwe samenspraak met het team. Jaarlijks is
onze penningmeester Fred Arp hiervoor een volle week lokaal aanwezig. Zowel in april als in
oktober heeft het bestuur bezoeken gebracht aan Ngorika en Kikatiti.
Toch zijn er ook zorgen. De Tanzaniaanse overheid maakt het leven niet makkelijk. Niet alleen voor
de gewone Tanzaniaan die wordt geconfronteerd met meer belastingen, maar ook voor de in
Tanzania actieve NGO´s. Strikte naleving van wet- en regelgeving betekent dat ook wij onze zaken
perfect op orde moeten hebben. Dit brengt o.a. een enorme papieren rompslomp met zich mee.
Het land emancipeert en lijkt niet (langer) gezien te willen worden als een ontwikkelingsland. De
sterke leider vecht tegen corruptie, streeft naar een goed functionerende overheid en uiteindelijk
meer welvaart voor zijn land. Het beleid van president Magufuli geeft ook aanleiding tot zorg.
Magufuli werd in 2015 tot President verkozen na een verkiezingscampagne gericht op het
bestrijden van de enorme corruptie in Tanzania en op een betere controle op de staatsuitgaven.
Met deze thema's is de President voortvarend aan de slag gegaan en heeft hij zijn bijnaam `the
bulldozer` eer aangedaan. Ook vanuit de internationale gemeenschap werd met vertrouwen
gekeken naar pogingen om een betrouwbare overheid te creëren en de gerichte investeringen in
de infrastructuur. Dit zijn immers twee fundamentele pijlers onder de ontwikkeling van een land. De
anti-corruptie maatregelen en de invoering van belastingen (en bovenal het daadwerkelijk innen
van belastingen) juichen wij enorm toe. Ondanks de nadrukkelijke stijging van onze kostenbasis; wij
betalen nu bijvoorbeeld BTW op alle inkopen. Het korte termijn effect op kleine bedrijfjes in
Tanzania is echter negatief, omdat de belastingen nu echt moeten worden opgebracht. De
armoede lijkt hierdoor toe te nemen, maar hopelijk is dit een tijdelijk effect. Wij hopen dat Magufuli
er in zal slagen de corruptie structureel terug te dringen met behoud van de normen en waarden
zoals wij die in onze westerse cultuur kennen, waaronder persvrijheid en vrijheid van meningsuiting.
Gelukkig zijn wij onafhankelijk en bepalen wij ons eigen beleid – zij het binnen de kaders van de
schoolinspectie en met inachtneming van wet- en regelgeving. Deze vrijheid stelt ons nog altijd in
staat onze kinderen op te voeden en op te leiden volgens de normen en waarden die bij ons
passen. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. Wij dienen hier alert op te zijn en zoeken dan ook
nadrukkelijk de dialoog met onze mensen in Tanzania. Wij staan voor een nieuwe generatie
Tanzanianen die open en verdraagzaam in
het leven staan.
NGO Board
Tijdens het oktober bezoek aan ons project
hebben wij gesproken over uitbreiding van het
lokale NGO bestuur, dat in meerderheid uit
Tanzaniaanse ingezetenen dient te bestaan.
Vanzelfsprekend blijven Joyce Sagala en
Lorna Shuma aan boord. We hebben
daarnaast ook Grace Geffi en Ndombellah
Sikwattah
(als
adviserend
lid)
bereid
gevonden zitting te nemen.
v.l.n.r.: Martha Jonathan, Mary Kasale, Mathew Massawe,
Joyce Sagala, Paul Nielen, Jonas Michael, Ndombellah
Sikwattah, Nolarip Ngungat en Grace Geffi.
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Grace is de directeur van Haradali Secondary School, een voortreffelijke middelbare school in de
buurt van Ngorika. Zij brengt een schat aan onderwijservaring mee en zal met name ons nieuwe
schoolhoofd Dr Jonas Michael ondersteunen bij het verhogen van de kwaliteit van onze school.
Leuke bijkomstigheid is dat niet minder dan zeven kinderen dit jaar vanuit onze school uitstromen
naar Haradali.
Ndombellah is de bevlogen projectcoördinator van Sibusiso, het door Henk en Atty Hammer-Roos
opgerichte project dat zich richt op verstandelijk (en vaak ook lichamelijk) gehandicapte kinderen
in Arusha en omgeving. Haar drive en passie om het beste uit kinderen naar boven te halen zijn
indrukwekkend. Wij verwachten veel van haar inbreng bij de bedrijfsvoering van met name onze
huizen. Een van de speerpunten is om de hygiëne te verbeteren en daarmee een betere greep te
krijgen op enkele vervelende infectieziekten. Vanwege haar Keniaanse afkomst is zij geen
bestuurslid maar adviserend lid, waarmee de meerderheid van het bestuur uit Tanzanianen
bestaat conform de voorgeschreven regels.
Ook Marion Hasselaar is bereid zitting te nemen in dit NGO bestuur en blijft het managementteam
coachen in hun soms lastige takenpakket. Het kunnen vertrouwen op lokaal ingevoerde personen
met een bewezen staat van dienst en een gedeelde passie voor kinderen geeft ons een erg goed
gevoel. En hiermee zetten we weer een stap richting 'local leadership' en streven we er nadrukkelijk
naar onze Westerse bemoeienis op termijn te verminderen.
Het project
We hebben een team van 63 Tanzaniaanse medewerkers op locatie, aangestuurd door een
tweehoofdige projectleiding bestaande uit Nolarip Ngungat en Mathew Karau.
Kikatiti (fase 1)
Kikatiti, onze kleuterschool en opvanghuis voor kinderen van 3-6 jaar, staat nog steeds onder
leiding van Martha Jonathan. Net als in de voorgaande jaren stromen er jaarlijks 14 kinderen in.
Deze kinderen komen uit kansarme ‘gezinnen’ uit de omgeving. 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. Extra aandacht
gaat uit naar de keuken. Door de invoering van belastingen op levensmiddelen zijn de prijzen
gestegen, maar gelukkig lukt het om veel van de benodigde groente en fruit zelf te verbouwen.

Gezond en beter betaalbaar zijn de uitgangspunten. De bereiding vindt nu nog plaats op grote
houtvuren, de traditionele manier van koken. Wij zijn een project gestart om een ombouw naar gas
te bewerkstelligen; minder milieubelastend en leidend tot een gezonder werkklimaat voor de koks.
Na een succesvolle ombouw in Kikatiti zullen we een vergelijkbare stap voor de veel grotere
Ngorika keuken maken in 2019.
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Ook is persoonlijke hygiëne hier een aandachtspunt. We zien nu te veel kinderen met
huidaandoeningen en kleine infecties. Naast het opknappen van de wc- en doucheruimtes op
Kikatiti (als onderdeel van een grote renovatieslag die we nog wat uitstellen bij gebrek aan
financiering), zullen we ook met lokale gewoonte moeten breken om de hygiëne te verbeteren. Te
denken aan een effectiever wasbeleid, dagelijks schoon ondergoed en eigen kleding. Zaken die in
Tanzania geenszins vanzelfsprekend zijn.
Ngorika (fase 2)
Het basisonderwijs verzorgen we vanuit Ngorika, waar we ook het opvanghuis voor 7-12 jarigen
hebben. De school wordt bezocht door de kinderen die we van jongs af aan hebben
opgevangen en dorpskinderen. In totaal hadden wij in 2018 269 leerlingen. Van deze leerlingen
wonen er 97 op Ngorika. De kosten van het Ngorika huis worden volledig gesponsord door
Förderverein Good Hope Centre, onze Duitse partner.

Op onze Ngorika basisschool hebben we naast de inwonende kinderen dus ook 172 lokale
dorpskinderen, waarmee we een gezonde mix van achtergronden hebben gecreëerd. De ouders
van de dorpskinderen worden geacht naar vermogen bij te dragen aan de kosten van de school.
In 2018 bedroeg het aantal vol-betalende kinderen 119.
Wij zijn zeer verheugd over de bereidheid van ouders om hun kinderen naar onze school te sturen
en daarvoor een serieuze financiële bijdrage te leveren. Het jaarlijkse schoolgeld bedraagt
TSH 1.150.000 (± €430), hetgeen voor de ouders doorgaans een zware last betekent. Het toont aan
dat wij een kwalitatief goede school zijn, maar ook dat Tanzania zich als land in positieve zin
ontwikkelt met een groeiende welvaart en het ontstaan van een middenklasse.
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Omgaan met slechte betaling van schoolgeld blijft een duivelsdilemma: wij willen kinderen niet de
toegang tot goed onderwijs ontzeggen, terwijl wij aan de andere kant geen ruimte willen geven
voor wanbetaling. Het managementteam heeft hier een beperkte discretionaire bevoegdheid.
Onze school heeft in 2018 goed gescoord bij de ‘national exams’: we eindigden op de 8/67 plaats
binnen het district en 52/293 regionaal. Met Jonas’ enthousiaste plannen als nieuw schoolhoofd en
een aangescherpt huiswerkbeleid (met name voor de home-kinderen) onder leiding van de
matrons en patrons verwachten we dat resultaten blijven verbeteren.
Een van de aandachtspunten voor komend jaar is een aangepast onderwijsbeleid voor de moeilijk
lerende kinderen. Ieder jaar hebben we wel 1-2 kinderen die niet goed kunnen meekomen en
evenzogoed vanuit overheidswegen wel geacht worden hetzelfde programma te doorlopen.
Middelbare scholen (fase 3)
Ook na Ngorika blijven we ons inzetten voor de ‘home-kinderen’ door ze naar externe middelbare
kostscholen door te leiden. Sinds 2016 geldt er een leerplicht voor alle kinderen in Tanzania tot en
met O(ordinary)-level (equivalent van vier jaar MAVO). Pas na hun O-level kunnen kinderen
doorstromen naar beroepsonderwijs, of
A(advanced)-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 Alevel, blijven de kinderen hoe dan ook
minstens twee jaar langer financieel
afhankelijk van ons. In 2018 hadden we 65
home-kinderen verdeeld over form I-IV (klas 1
t/m 4) op 16 verschillende scholen en drie
‘vocational centers’.
Henry Gogarty Secondary School Arusha

Eind 2018 zijn 15 kinderen doorgestroomd naar de middelbare school. De grootste groep (7) is naar
Haradali Secondary School gegaan, de school die onder leiding staat van onze NGO bestuurder
Grace Geffi.
Bewust streven we naar het hoogst haalbare niveau binnen de grenzen van de individuele
capaciteiten van de kinderen. Ons sociaal
werk, onder aanvoering van Mary Kasale,
volgt hen gedurende deze schoolperiode in
hun ontwikkelingen. Hierbij moet gedacht
worden aan bezoeken aan de diverse
scholen waarbij gesprekken met de
kinderen worden gevoerd over hun welzijn.
Daarnaast organiseren wij terugkomdagen
aan de randen van de grote vakanties. De
home kinderen gaan dan terug naar de
achterban en Ngorika biedt alle ruimte voor
de oudere kinderen om terug te komen
naar hun oude vertrouwde omgeving en
Haradali Secondary School
daar met elkaar ervaringen uit te wisselen.
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Door een nauwe relatie te blijven onderhouden met de middelbare schoolkinderen ontvangen wij
ook goede feedback over de kwaliteit van het onderwijs en de leefomgeving op de verschillende
scholen. We zijn een programma gestart om deze feedback meer gestructureerd te verzamelen,
vast te leggen, te ordenen en te gebruiken om betere keuzes te maken voor de komende
leerjaren. Dit met de ambitie om steeds het beste uit onze kinderen te halen.
Eindbegeleiding (fase 4)
Eind 2018 rondden zeven scholieren hun middelbare school af. Onder hen bevinden zich drie
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.
Tot nu toe hebben we te maken gehad met incidentele schoolverlaters die we via het bestaande
netwerk richting betaald werk hebben geleid. Het aantal te vergeven werkplekken drogen echter
op binnen ons netwerk en we weten dat we vanaf 2020 met een continue uitstroom van 12-14
pubers te maken krijgen. Komend jaar zullen we hiervoor beleid moeten maken en financiële
middelen moeten vinden.
Lerai
In de keukens van Kikatiti en Ngorika worden in toenemende mate groenten en fruit uit de Leraimoestuin verwerkt. De kinderen eten hierdoor gezonder en gevarieerder. Voor 2018 is het gelukt
om de opbrengst van de
Lerai tuin wederom te
verhogen.
Met
professionele tuinmannen
en
een
irrigatiesysteem
kunnen
er
meerdere
oogsten van het land
worden
gehaald.
Op
termijn verwachten we zelfs
een overschot te hebben
dat op de lokale markt kan
worden
verkocht.
Lerai
draait nu min of meer
kostenneutraal en heeft
potentie om winstgevend
te worden. In het kader van
het verzelfstandigen van ons project is dit zeker ook een pijler.
Fondsenwerving
We blijven streven naar een grotere lokaal gegenereerde bijdrage. Het schoolgeld dat wordt
betaald door de ouders van dorpskinderen zijn inmiddels een serieuze bron van inkomsten. Het
draagvlak voor de school wordt hiermee ondersteund. Lerai heeft ook enige potentie. Daarnaast
werken wij aan een verdere verankering van ons project in de lokale gemeenschap en ontvangen
wij giften in natura (in 2018 waren dat o.a. matrassen en mais). Tevens doen we een beroep op
lokale bedrijven voor stageadressen en potentiele werkplekken. Deze taak zal de komende jaren
verder verankerd moeten worden binnen onze organisatie, gelet op de continue uitstroom van
‘schoolverlaters’ die we vanaf 2020 kunnen verwachten.
In 2018 zijn we in staat geweest een aantal grote nieuwe sponsors aan ons te binden of hun
contract te laten verlengen. Voor de komende periode ziet onze financiële positie er gezond uit.
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Echter, de toenemende kosten van personeel en levensonderhoud (19% in 2018 als gevolg van
btw heffing) vragen om een strikt budgettair beleid. Zo hebben we de gevraagde loonverhoging
van 18% voor 2019 afgewend en het managementteam gevraagd met kostenbesparende
voorstellen te komen waaruit we de toegezegde 4% loonsverhoging kunnen financieren.
Ook het toenemend aantal middelbare schoolkinderen betekent een forse extra uitgavenpost. En
deze post zal de komende jaren blijven groeien. Voor ons is het een uitgangspunt dat kinderen die
aan onze zorg zijn toevertrouwd het gehele traject tot economische zelfstandigheid onder onze
hoede moeten kunnen doorlopen. Dit betekent dat wij een langjarige verplichting op onze
schouders hebben voor onze kinderen. We willen niet het risico lopen dat wij kinderen halverwege
hun middelbare school niet langer kunnen ondersteunen waardoor zij zullen uitvallen.
Sinds enkele jaren hebben wij per jaar een batig saldo (exclusief donatie aan voorzieningen)
waardoor wij een reserve hebben kunnen opbouwen om dit risico zo klein mogelijk te laten zijn. Wel
is het een feit dat deze reserve in 2022 verdampt zal zijn wanneer we geen nieuwe financiering
vinden. De druk op het Nederlandse bestuur voor fondsenwerving blijft dus onverminderd groot.
We zijn inmiddels jaarlijks wel verantwoordelijk voor zo’n 350 kinderen die we structurele scholing en
zorg geven.
De huidige financiële reserves geven ons de ruimte om aan onze verplichtingen tot en met fase 3
de komende jaren te voldoen. We staan echter nog voor de toenemende taak om fase 4 te
implementeren en hierop aanvullende mankracht(en) in te zetten. In dit verband is het leuk om
onze recente samenwerking met de Stichting Pamoja Nguvu (hetgeen betekent: samen sterk),
opgericht door onze voormalige voorzitter Matti Emondts, te melden. Pamoja Nguvu biedt gerichte
financiële ondersteuning middels micro-kredieten aan jonge (alleenstaande) vrouwen met een
idee om d.m.v. een kleine business onafhankelijk te worden. Daarnaast wil Pamoja Nguvu
succesvolle schoolverlaters van Happy Watoto helpen met het opstarten van een eigen bedrijfje.
Pamoja Nguvu opereert in haar opstartfase
onder onze ANBI structuur en maakt gebruik
van de infrastructuur die we in Tanzania
beschikbaar hebben. Pamoja Nguvu voert met
een eigen bestuur geheel onafhankelijk van
Happy Watoto beleid en is voor haar eigen
fondsenwerving verantwoordelijk. Wij hopen dat
enkele van onze uitstromende kinderen door
deze samenwerking een vliegende start kunnen
maken.
Eerste vrouwengroep vrouwen na 3-daagse cursus:
business/economics, women rights en family planning.

Onze ambities voor fase 4 gaan echter verder. Na een onderwijstraject van gemiddeld 15 jaar dat
we de kinderen hebben gegeven, zien we het ook als onze plicht ervoor te zorgen dat deze
kinderen betaald werk vinden en op eigen benen komen te staan. Wanneer we vanaf 2020 te
maken krijgen met een continue uitstroom van 12-14 schoolverlaters, wordt fase 4 voor onze
huidige twee maatschappelijke werkers een te grote taak erbij. Het vergt naast een netwerk van
lokale contacten ook intensieve coaching om deze jong volwassenen de goede richting op te
leiden. We zoeken daarom financiële middelen om een extra maatschappelijk werker aan te
stellen die ervaring heeft met het werken met pubers en goede contacten heeft binnen de
gemeenschap. Hiermee zal al snel €10.000-15.000 op jaarbasis gemoeid zijn. Wederom een
aanslag op het reeds groeiende budget. Echter, we zijn ervan overtuigd dat we de slagingskans
van onze kinderen in deze cruciale laatste fase kunnen vergroten met de juiste persoon.
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Vooruitblik
Ons project verkeert in een volwassen fase. Het team kent haar verantwoordelijkheden en handelt
binnen de budgettaire ruimte die wij bieden. De kinderen waarvoor we zorgen ontwikkelen zich
goed en doorlopen, op een enkele uitzondering na, zonder noemenswaardige problemen het
volledige programma. Voor het komende jaar hebben we wel enkele duidelijke doelen gesteld:
 Met de toenemende onderwijskosten moeten we extra geld ophalen om onze reserves niet uit
te hollen. Al lijkt dit geen acute noodzaak, voor het binnenhalen van grote bedragen is vaak
veel tijd nodig. Daarnaast staan we voor een aantal grote investeringen die vooralsnog
worden uitgesteld. Ook hebben we het managementteam gevraagd met kostenbesparende
maatregelen te komen.
 Onze Ngorika keuken ombouwen naar gas ter verbetering van voedselkwaliteit en
werkomgeving van de koks.
 Verbeteren van de hygiëne, vooral ten behoeve van de allerjongste kinderen. Een renovatie
van de natte ruimtes in Kikatiti maakt hier onderdeel vanuit. Tegelijkertijd moeten we een
inhaalslag maken met betrekking tot het persoonlijke medisch dossier van ieder kind. Een
proces dat we in 2018 gestart zijn en waarvan we streven het in het voorjaar 2019 af te ronden.
 We hebben om initiatieven voor onze ‘slow-learners’ gevraagd, te beginnen met extra
aangepast onderwijs buiten de reguliere schooltijden om.
 We willen de middelbare schoolkeuze verder optimaliseren. Dit is mogelijk omdat we nu
meerdere jaren ervaring hebben met de diverse scholen en het aanbod van nieuwe (betere)
scholen zoals Haradali School.
 Verdere invulling van fase 4, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor een mentor.
Met een actieve, lokale NGO board en daarmee de betrokkenheid van bevlogen en sterke lokale
professionals verwachten wij dat Happy Watoto zich verder zal professionaliseren. Ook komt ons
project steeds meer op eigen benen te staan. Ik spreek de hoop uit dat wij op termijn niet meer
spreken over ‘ons’ project, maar over Happy Watoto als een trotse lokale organisatie die haar
eigen boontjes weet te doppen en van doorslaggevend belang blijft voor de toekomst van
honderden individuele kinderen.
De primaire taak van het Nederlandse bestuur is het zorgdragen voor voldoende financiële
middelen. En deze taak zal nog wel even op onze schouders blijven liggen. Het ultieme doel is een
duurzaam project zonder Westerse bemoeienis en financiële steun. De tijd zal het leren of dat gaat
lukken.
Tenslotte
Zonder de steun van onze sponsoren, bevriende stichtingen en een groot aantal belangeloze
Tanzaniaanse en Nederlandse vrijwilligers 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

Paul Nielen, voorzitter
4 april 2019

-9-

Financieel Verslag
Rekening van baten en lasten 2018
bedragen in €

Werkelijk
2018

Begroot
2018

Werkelijk
2017

198.422
25.000
223.422

217.000
217.000

208.426
-879
207.547

86.492
41.243
38.698
166.433
10.529
3.133
180.095

75.882
14.350
50.000
34.331
174.563
2.000
176.563

72.532
20.992
34.635
128.159
260
128.419

43.327
50

40.437
-

79.128
-17.501

-50.000

-50.000

-

Saldo van baten en lasten

-6.623

-9.563

61.627

Bestemming saldo van baten en lasten
Dotatie Overige Reserves

-6.623

-9.563

61.627

-6.623

-9.563

61.627

Baten
Donaties in 2018 ontvangen
Donaties in 2017 ontvangen voor 2018
Som van de baten
Lasten
Per saldo uitgegeven aan doelstellingen:
Kikatiti
Ngorika school
General
Overige projecten
Af: hierin begrepen verrekening met Good Hope ex 2017
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo vóór financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten (incl. koersverschillen)
Donatie voorziening banktegoed Meru Bank

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
bedragen in €
Activa

Passiva

Materiele vaste activa

P.M.

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves

Vlottende activa
Vordering Good Hope
(nacalculatie 2018)
Vooruitbetaalde kosten TZ

Overige reserves AoPo
2.139

Tekort 2018

438.000
97.219
6.623

5.600

90.596
7.739

Liquide middelen

Voorzieningen
Voorziening tegoeden Meru Bank

50.000

Schulden op korte termijn
Nederland
Tanzania

487.036

Stichting Pamoja Nguvu

98.172

Vooruit ontvangen donatie

14.351
-

585.208

64.351

592.947

592.947
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Kasstroomoverzicht

€ =2.485

€= 2.500

€=2.661

€=2.500

Werkelijk

Budget

Werkelijk

Budget

2017

2018

2018

2019

481.634

481.634

542.213

585.208

Donaties

233.426

217.000

198.422

188.100

Doorbelaste exploitatiekosten Good Hope

194.900

132.145

141.251

157.554

1.658

17.292

bedragen in €

Bank/kas positie per 1 januari
Inkomsten

Doorbelasting exploitatiekosten Pamoja Nguvu
Overige verrekeningen Good Hope

-26.927

18.006

14.080

-

311

-

78

-

401.710

367.151

355.489

362.946

Salarissen

22.838

27.930

25.234

30.093

Maaltijden

9.544

10.800

10.558

11.600

Inventaris en onderhoud

1.330

1.512

2.351

480

Overig (medisch, kleding, energie, etc.)

12.414

13.728

11.210

12.773

Doorbelaste managementkosten (incl. Lerai)

17.208

14.436

14.436

19.651

5.352

-

2.996

-

-

-

-

-

4.249

7.476

7.024

6.720

-

-

12.683

14.752

-402

-

-

-

72.532

75.882

86.492

96.069

Salarissen

47.112

49.684

49.407

60.974

Maaltijden

14.889

16.000

7.140

8.400

Schoolkleding

12.047

12.344

20.702

13.108

Boeken, examens, lesmateriaal etc.

11.481

12.344

10.688

12.996

9.169

12.053

12.842

19.902

-

-

-

-

29.980

29.861

29.861

37.813

8.948

-

7.104

-

789

-

5.750

-

-4.839

-

-

-108.182

-117.936

-102.251

-402

-

-

124.320
-

20.992

14.350

41.243

28.873

789.820

758.553

769.967

823.212

789.820

758.553

769.967

823.212

Rente op spaarrekeningen

Uitgaven
Kikatiti

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

Ngorika school

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

Bank/Kas positie 31/12/17 plus inkomsten minus uitgaven
Transport saldo naar pagina 12
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bedragen in €

Werkelijk

Budget

Werkelijk

Budget

2017

2018

2018

2019

789.820

758.553

769.967

823.212

Salarissen

19.255

21.601

20.242

23.198

Maaltijden

13.099

12.000

21.964

22.000

Inventaris, reparaties en onderhoud

2.348

1.840

2.752

3.106

Investering diversen

1.771

396

385

1.002

Investering verbouwingen/renovatie

54.584

-

1.495

-

Overig (kleding, medisch, energie, etc.)

19.098

16.599

17.873

18.746

Doorbelaste managementkosten (incl. Lerai)

29.991

29.382

27.602

34.622

2.567

-

2.139

-

Verrekening nacalculatie 2017 (zie baten)

-

-

-

-

Onvoorzien (ingebouwde reserve)

-

-

-

-

53.138

50.328

47.283

54.880

Interest en overige inkomsten

-549

-

-484

-

Inkomsten fondsenwerving in Tanzania

-402

-

-

-

194.900

132.145

141.251

157.554

Salarissen

26.883

28.354

28.560

33.805

Transport

25.719

18.200

21.269

22.600

1.327

1.400

2.961

1.400

520

600

681

1.120

13.419

-

2.811

2.000

5.684

7.769

6.096

6.439

Overige Opbrengsten (fondsen en verkoop minibus 2017)

-5.037

-6.000

-

-

Overig (verzekeringen, permits, medisch, etc.)

14.332

10.700

13.247

12.620

-

50.000

-

-

Doorbelaste managementkosten

-65.426

-61.023

-57.330

-79.984

Idem nacalculatie o.b.v. actuals

-17.420

-

-18.295

-

0

50.000

0

0

12.308

12.654

8.514

12.636

-11.351

-12.654

-11.889

-12.636

-957

-

3.375

-

0

0

0

0

594.920

576.408

628.716

665.658

594.920

576.408

628.716

665.658

Transport saldo van pagina 11
Uitgaven (vervolg)
Ngorika huis

Idem nacalculatie2017 resp 2018 o.b.v. actuals (incl. Lerai)

Schoolkosten

Management

Water
Inventaris en onderhoud
Investeringen en Groot onderhoud
Maatschappelijk werk

Onvoorzien (ingebouwde reserve)

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

Bank/Kas positie 31/12/17 plus inkomsten minus uitgaven
Transport saldo naar pagina 13
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bedragen in €

Werkelijk

Budget

Werkelijk

Budget

2017

2018

2018

2019

594.920

576.408

628.716

665.658

29.563

30.279

35.628

54.002

4.668

2.840

2.618

4.240

-

1.212

452

1.201

34.231

34.331

38.698

59.443

Salarissen

-

-

459

7.392

Kantoorkosten

-

-

154

840

Transportkosten

-

-

368

1.360

Leningen u/g

-

-

-

7.200

Overige kosten

-

-

677

500

0

0

1.658

17.292

664

2.000

655

2.000

-

-

3.050

3.050

Koersverschillen

-17.812

pm

553

pm

Bank/Kas positie per 31 december

542.213

540.077

585.208

583.873

Transport saldo naar pagina 12
Uitgaven (vervolg)
Overige projecten
Middelbare scholen
AWSG
Overige projecten
Stichting Pamaja Nguvu

Kosten Nederland
Bank, KVK, etc
Lokale adviseurs (na aftrek 50% doorbelasting Good Hope)
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Aansluiting met Rekening van Baten en Lasten 2018
bedragen in €
Bank/kas per 31 december 2018
Nederland
Tanzania (excl. Ngorika Home en Pamoja Nguvu) (FX 2.643 TSH/€)

487.036
98.172
585.208

Bank/kas per 1 januari 2018
Nederland

458.382
83.831
542.213

Tanzania (excl. Ngorika Home) (FX 2.679 TSH/€)
Per saldo ontvangen 2018

42.995

Bij: nog te ontvangen afrekeningen Good Hope inzake:
- Nacalculatie 2018 (general en Lerai)
- Nacalculatie General/Lerai 2017donaties in 2017 mbt 2018
- Transfer naar Tanzania dd. 31/12/18 te verwerken in 2019

2.139
25.000
5.600
32.739

Af: Ontvangen nacalculaties 2017 Good Hope
Ontvangen donaties minus transfer €1.000 inzake Pamoja Nguvu

18.006
14.351

32.357
382
43.377

Af: Donatie aan voorziening tegoeden Meru Bank

50.000

Saldo van baten en lasten 2018

-6.623
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Toelichting Financieel Verslag
Algemeen
Het saldo liquide middelen is eind 2018 toegenomen met ruim €43.000 tot ca. €585.000 zoals nader
toegelicht in ‘Aansluiting met Rekening van Baten en Lasten 2018’ op pagina 14. In dit saldo is
€438.000 begrepen voor bestemmingsreserves, waaronder reserveringen voor groot onderhoud,
vervanging van transportmiddelen en financiering van middelbare schoolopleidingen. Bovendien
is, zoals gemeld in het jaarverslag 2017, de Meru bank waar wij een bankrekening aanhielden voor
het storten van de schoolgelden en een depositorekening, op last van de overheid eind 2017
gesloten vanwege solvabiliteitsproblemen. Eind 2018 is op de uitstaande vordering van ruim
€60.000 een eerste kleine terugbetaling ontvangen. De afwikkeling zal naar verwachting lang
duren, zodat wij voorlopig niet over dit geld kunnen beschikken. Voorzichtigheidshalve is ten laste
van het resultaat over 2018 een voorziening gevormd van €50.000.
Tegenover ca. €15.000 hogere donaties ten opzichte van 2017 stonden ca. €38.000 hogere
uitgaven aan de scholen in Tanzania. In 2015 zijn de eerste kinderen van 13 jaar naar de
middelbare school gegaan waarmee ca. €11.000 was gemoeid. In 2018 werd hieraan al ruim
€35.000 besteed. Dit bedrag zal in 2019 ca. €54.000 per jaar bedragen en inclusief transport en
verblijfkosten van de kinderen in de daaropvolgende jaren meer dan verdubbelen. Tenslotte is een
continuïteitsreserve gevormd omdat wij het noodzakelijk achten om aan het eind van ieder
boekjaar een dusdanig positief banksaldo te hebben dat onze exploitatiekosten voor 1-1½ jaar zijn
afgedekt, zodat we ook onder onvoorziene (financiële) omstandigheden de continuïteit van het
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 accountantscontrole plaats. Op het
moment van het uitbrengen van dit verslag zijn de cijfers in Tanzania tot en met het boekjaar 2017
gecontroleerd en akkoord bevonden. In de loop van 2019 zal de accountant de cijfers over 2018
hebben afgerond.
In de verslaglegging over 2018 is tevens de exploitatie van de stichting Pamoja Nguvu opgenomen
als nader toegelicht in het jaarverslag. Deze exploitatie is kostenneutraal voor Happy Watoto.
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2018
De baten van particulieren betreffen donaties op basis van 5 jaarcontracten en eenmalige giften.
De kosten van het tot het scholencomplex behorende Ngorika huis worden door onze Duitse
partner Good Hope gefinancierd.
Van de baten wordt op de beheerkosten van €3.133 na alles aan de doelstellingen van onze
stichting besteedt 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. In de beheerkosten van 2018 is begrepen ons
aandeel in de kosten van lokale adviseurs (€3.050) die voor onze en Good Hope organisatie zijn
ingezet voor de ondersteuning van het lokale management.
Onder de doelstellingen zijn de kosten opgenomen verbonden aan de exploitatie van de
kleuterschool (Kikatiti), de lagere school (Ngorika school), management en Lerai (niet direct
toerekenbare kosten). In het kasstroomoverzicht zijn deze kosten nader toegelicht.
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Wervingskosten zijn niet van toepassing omdat geen gebruik wordt gemaakt van externe
commerciële wervingsinstellingen en het bestuur deze kosten voor eigen rekening neemt.
De kosten van beheer en administratie betreffen naast de reeds toegelichte kosten van adviseurs,
de kosten van automatische incasso en kosten van de kamer van koophandel. De kosten van Ecommerce (€ 225 in 2017) zijn m.i.v. 2018 vervallen.
Onder de financiële baten en lasten zijn de rentebaten op spaarrekeningen, bankkosten,
transferprovisie evenals koersverschillen verwerkt.
Het negatieve resultaat over 2018 (€6.623) is in mindering van de overige reserves gebracht.
Toelichting op de balans
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 2017 ca. €345.000 tegenover ca. €420.000 eind 2016. De waardedaling
is vooral het gevolg van de lagere koers van de Tanzaniaanse shilling (eind 2017 2.679 TSH/€, eind
2016 2.292 TSH/€).
Vlottende activa
Onder vlottende activa is opgenomen de vorderingen op Good Hope/Ngorika centre inzake
nacalculatie aandeel kosten in Management en Lerai over 2018.
Eigen vermogen
Als volgt toe te lichten:
Bestemmingsreserves
Reservering middelbare schoolgelden 2019-2021
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 ca. 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.
Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden is openomen een rekening-courantschuld aan de stichting
Pamoja Nguvu betreft het saldo van ontvangen donaties voor deze stichting en het inmiddels
overgemaakte bedrag aan de stichting in Tanzania.
Toelichting op het kasstroomoverzicht 2018.
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 2018 was deze begroot op
2.500 TSH/€; de feitelijke gemiddelde koers bedroeg 2.661 TSH/€. Door de gestegen koers van de
Euro werd ons banktegoed in Tanzania per 1 januari 2018 echter minder waard. Per saldo een
koerswinst van €553.
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Kikatiti – actueel versus budget 2018
De kosten zijn aanzienlijk hoger uitgekomen dan begroot. Belangrijkste oorzaak is de kosten van
groot onderhoud aan het pand van ca. €13.000. In 2019 zal nogmaals een dergelijk bedrag
worden besteed.
Kikatiti – budget 2019 versus actueel 2018
Het aantal kinderen zal in 2019 toenemen van 54 naar 56 kinderen. De kosten zullen naar
verwachting ca. €12.000 hoger uitkomen als gevolg van meer kinderen, hogere BTW op maaltijden
en diensten, hogere salariskosten (aanpassing naar marktconform niveau) en meer groot
onderhoud.
Ngorika school – actueel versus budget 2018
De inkomsten van schoolgelden zijn lager uitgekomen vanwege een tijdelijk lagere bezetting en
incassoproblemen voor een aantal kinderen, Aan de kostenkant stond er tegenover de daling van
de maaltijdkosten vanwege een aangepaste doorberekening aan Ngorika huis een stijging van de
kosten van kleding vanwege ca. €9.100 vooruitbetaalde kosten voor kleding 2019. Daarnaast
stegen de doorbelaste managementkosten vooral vanwege hogere kosten onderhoud van de
toegangsweg naar de school en, inherent aan de slechte conditie van de weg, hogere
transportkosten.
Ngorika school – budget 2019 versus actueel 2018
De inkomsten uit schoolgelden zullen toenemen door een hogere bezetting (280 t.o.v. 272 in 2018)
en een verhoging van het schoolgeld. De kosten zullen toenemen door meer groot onderhoud. De
kosten van schoolkleding zullen in 2019 uiteindelijk lager uitvallen vanwege de gedane
vooruitbetaling in 2018.
Ngorika huis – actueel versus budget 2018
Deze kosten zijn volledig voor rekening van Good Hope, onze Duitse partner. De belangrijkste
kostenstijging betrof het grotere aandeel van de maaltijdkosten enerzijds vanwege meer kinderen
anderzijds door een gewijzigde kostentoerekening.
Ngorika huis - budget 2019 versus actueel 2018
De kosten voor 2019 zullen naar verwachting hoger uitvallen vanwege een hoger aantal leerlingen
en een stijging van het schoolgeld.
Management kosten - actueel versus budget 2018
De uitgaven in 2018 lagen enigszins 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 doorbelastingen aan de scholen en het Ngorika huis.
De begrote voorziening voor de uitstaande gelden bij de Meru bank is in 2018 gebruikt.
Management kosten - budget 2019 versus actueel 2018
Management: de kosten van het lokale management zullen t.o.v. 2018 stijgen door een uitbreiding
van de staf (waaronder het aanstellen van een schoolhoofd in de loop van 2018) en een
loonkostenstijging.
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 2018
vooruitgang geboekt met als gevolg lagere kosten van maaltijden.
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
4 april 2019
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Verslag van de Kascommissie over boekjaar 2018
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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 betaald werk 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)

adviseurs (NL)

NGO bestuur (TZ)

kascommissie (NL)

managementteam (TZ)

63 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
het project kan worden gefinancierd.
Per ultimo 2018 bestond de Raad van Bestuur uit:
Paul Nielen
voorzitter
Fred Arp
penningmeester
Marga van Winsen
secretaris
Richard Lines
algemeen bestuurslid
Pete de Jager
algemeen bestuurslid
Alle bestuursleden werken onbezoldigd voor de stichting 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.
Adviseurs
Sinds 2015 wordt het bestuur op specifieke onderwerpen geadviseerd door experts. Deze
zogenaamde adviseurs worden op ad hoc op individuele basis geconsulteerd. Zij werken
onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.
Adviseurs (in alfabetische volgorde):
Kees Bakker
voeding
Margreeth Brokking
sociaal pedagogie
Evelien Emondts
communicatie
Wim Smit
management development
Boudewijn van Velzen
onderwijs
Lokaal management
De organisatie in Tanzania van in het totaal 63 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
Jonas Michael
hoofd Ngorika school
Martha Jonathan
hoofd Kikatiti huis
Mary Kasale
hoofd maatschappelijk werk
De tweehoofdige directie wordt voor advies bijgestaan door het NGO bestuur.
NGO bestuur
In 2019 wordt het NGO bestuur uitgebreid, met een meerderheid van Tanzaniaanse ingezetenen.
De belangrijkste taak van dit lokale bestuur is het managementteam te ondersteunen in hun taken
op specifiek (management, maatschappelijk, juridisch, onderwijs en organisatorisch) gebied.
Daarmee vertrouwen we in toenemende mate op lokaal ingevoerde personen met een bewezen
staat van dienst, die onze passie voor het goede doel delen. Deze uitbreiding heeft tevens als doel
'local leadership' te bevorderen zodat onze Westerse bemoeienis op termijn kan afnemen.
Ook het lokale bestuur en haar adviseur werken onbezoldigd, doch kunnen aanspraak maken op
een onkostenvergoeding (bestaande uit voornamelijk reiskosten).
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Het in 2019 beoogde NGO Bestuur:
Paul Nielen
voorzitter
Marion Hasselaar
vice-voorzitter
Joyce Sagala
algemeen bestuurslid
Lorna Shuma
algemeen bestuurslid
Grace Geffi
algemeen bestuurslid
De Keniaanse Ndombellah Sikwattah is als adviseur van het bestuur betrokken, maar is geen
officieel lid om te voldoen aan een wettelijke norm : een meerderheid van Tanzaniaanse leden.
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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