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Ons bestuur en vrijwilligers in Nederland 

Bestuur:
● Andre Jaspers, voorzitter.
● Michael van Keulen, secretaris.
● Renza Dosker, penningmeester.
● Pieter de Lange, lid. 
● Roy Snoeck, lid. 

Vrijwilligers:
● Sietske Dosker, coordinatie.
● Marije Sjouwerman, fondsenwerving. 
● Micky Ohr, nieuwsbrief. 
● Riktia Dosker, JEL en PR.
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Het projectteam in Kenia

● Roselyne Magero, projectleider.
● George Nyamor, coordinator. 
● Sharon Magero, begeleider kinderen.
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Onderwijs en een betere toekomst voor 
weeskinderen in Kenia

Ons doel

Gelijke kansen voor jongens en meisjes

Van klein tot groot, van peuter tot (jong) volwassene

Van basisschool tot klaar voor een baan
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Ons doel

‘Onze’ Clinton is deze week gestart op de 
middelbare school. Kijk hoe blij! Dit is de jongen die 
ernstige epilepsie had, 15 aanvallen per dag en blind 
geworden aan 1 oog door een tumor. Hij is goed 
hersteld en dus in december geslaagd voor zijn 
basisschool examen. 

Een voorbeeld
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Onze aanpak

Naar school
Het geld wordt besteed aan schoolgeld en 
schoolspullen zoals boeken en een uniform.

In een liefdevolle omgeving
De kinderen worden opgevangen door hun 
familie of kennissen in Kenia.

Met een steuntje in de rug
Naast schoolgeld helpen we met extra 
projecten en waar nodig hulp bij huisvesting en 
gezondheidszorg.
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Onze aanpak
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Onze aanpak
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Resultaten in 2018

In 2018 hielpen we:
• 3 kinderen naar de peuterschool. 
• 19 kinderen naar de basisschool. 
• 23 kinderen naar de middelbare school. 
• 1 jongen naar een beroepsopleiding tot timmerman. 

Hij kreeg na zijn stage direct een baan aangeboden!  
• 15 jongeren naar de universiteit.

NB: in juni 2018 kwam ons het trieste bericht toe dat de 
verzorger van drie kinderen die al eerder in ons programma 
zaten, is overleden. We hebben hen daarom weer opgenomen 
in ons programma, zodat hun schoolgeld betaald kon blijven 
worden. Dit was niet voorzien maar hebben we toch kunnen 
doen dankzij een Facebook-oproep!

In 2018 zijn geslaagd:
- 6 kinderen voor hun basisschoolexamen.
- 10 kinderen voor hun middelbare schoolexamen.
- 1 jongen heeft zijn timmerman-diploma gehaald.
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Afgeronde projecten in 2018

• 25 matrassen zijn verstrekt, voor een betere nachtrust voor onze leerlingen. 

• 50 klamboes zijn verstrekt, waardoor we 30% minder malaria-gevallen hebben. 

• 22 nieuwe fietsen zijn verstrekt en 13 fietsen zijn opgeknapt, zodat de kinderen snel en veilig op school komen en 
meer studietijd overhouden. Ook hebben we 4 trainingsdagen georganiseerd, waaraan 60 kinderen hebben 
deelgenomen. Zij hebben geleerd hoe je een fiets onderhoudt, repareert en hoe je veilig in het verkeer Ook hebben 
zij een veiligheidshesje, reparatiekit en syllabus gekregen. Dit is volledig gesubsidieerd door Stichting KOOK.

• Op een derde locatie (Busia) is elektriciteit aangelegd, dankzij een subsidie van Stichting Helden Tucker. Daarmee is 
onze derde studiefaciliteit een feit! We hebben de afgelopen jaren in totaal op 3 plekken elektriciteit aangelegd, 
waar kinderen nu in de avonduren kunnen studeren. 

• 2 medische noodsituaties zijn opgelost met behulp van sponsors die hiervoor extra donaties hebben gedaan.

• 55 gezinnen hebben een kerstpakket gekregen. Een goede voorraad om weken lang te kunnen koken.
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Blij met hun fiets!
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Overige resultaten in 2018

• Dankzij de in 2016 aangelegde elektriciteit en 
studievoorzieningen kunnen er ook in 2018 dagelijks 
meer dan 80 kinderen in een veilige omgeving 
studeren. 

• Meer dan 60 kinderen gaan dagelijks naar een lokaal 
opgerichte peuterschool. 

• De inmiddels afgestudeerde Africa Family alumni, 
zorgen op hun beurt voor donaties aan hun 
dorpsgenoten. Zij doen dit zowel financieel als 
bijvoorbeeld door het geven van bijles. 
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Sponsorloop, musical, spookhuis en nog 
veel meer… 

Totale opbrengst: € 13.000 

JEL wonderweek 2018
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Inkomsten

De totale opbrengst in 2018 is uitgekomen op een recordbedrag van € 54.619. 

Dit is mede te danken aan:
• Een succesvolle Facebook-actie in april (matrassen)
• Acties rondom het 10 jarig jubileum
• Stijgende vaste donaties van particulieren
• Een eenmalige gift van Pharus
• De toekenning van een donatie van stichting KOOK voor het fietsenproject
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Uitgaven

De totale uitgaven in 2018 bedroegen € 46.502. We zijn trots dat nog 
steeds 98% van alle uitgaven direct besteed worden aan de het 
welzijn van de kinderen. De algemene kosten blijven laag, omdat het 
werk in de stichting wordt verricht door vrijwilligers en de overhead 
zoveel mogelijk door de individuele bestuursleden worden betaald.

• Verreweg het meeste geld (68%) is uitgegeven aan het schoolgeld voor 
kinderen (kleuterschool t/m middelbare school) en studenten. 

• Naast het schoolgeld hebben we in 2018 ook weer een aantal projecten 
gerealiseerd (27%). Het fietsenproject, gefinancierd door Stichting KOOK 
was het grootste project. Daarnaast hebben we matrassen en klamboes 
gekocht èn hebben we tijdens ons bezoek aan Kenia ter plaatse gerichte 
acties opgezet voor levensbehoeften die op dat moment hard nodig waren. 
De projecten hebben we gefinancierd vanuit specifiek hiervoor 
aangemerkte giften. 
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Schoolgeld (studenten en kinderen) 31.240
Begeleiding 1.635
Projecten 12.322
Algemene kosten 1.306
Totaal 46.503



Communicatie in 2018

• In 2018 is de website volledig vernieuwd. Voor het resultaat: ga naar www.africafamily.nl

• Ondanks de negatieve aandacht rondom Facebook, is het aantal volgers van AFF licht gestegen. We hebben nu 385 
volgers. We hebben 47 berichten gepubliceerd. Het doel was 12 berichten dus dat hebben ruimschoots gehaald.

• Sinds 2016 hebben we een Instagram account, daar deden we niet zo veel mee (4 berichten in 2016, geen berichten in 
2017). In 2018 heeft bestuurslid Renza de draad weer opgepakt en hebben we 32 berichten geplaatst. We hebben 95 
volgers op Instagram. 

• Er zijn 2 nieuwsbrieven verstuurd (conform doel). Bij de laatste nieuwsbrief zijn we overgestapt op een nieuw 
programma, Mailchimp, waardoor de nieuwsbrief strakker oogt. Voor nieuwsbrieven verwijzen we naar onze website.

• Het aantal uitschrijvingen voor de nieuwsbrief naar aanleiding van onze mail over AVG is beperkt. 

• De fysieke kerstkaart is als bedankje dit jaar alleen verzonden naar de grootste donateurs. Verder heeft het gehele 
ledenbestand een digitale nieuwjaarswens ontvangen.

• De Nederlandse flyer is conform doel vertaald in het Engels (door Marije Sjouwerman). We hebben nu dus een 
professionele Nederlandse en Engelse flyer.
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Jubileum: Africa Family 10 jaar!

• Vlijmscherp Producties heeft in april 2018 in Kenia een prachtige film over ons werk gemaakt. Renza en Micky waren 
ook mee voor de opnamen. Deze film is getoond op ons 10-jarig jubileum dat wij in mei 2018 hebben gevierd. De film 
staat op onze website, op Facebook en is in de nieuwsbrief aan alle donateurs verzonden.

• Onze jubileumviering is gesponsord door Van der Valk Schiphol/A4. We mochten daar gratis 60 gasten ontvangen en 
Van der Valk heeft ook de hapjes en drankjes verzorgd.

• De viering van ons jubileum hebben we aangegrepen om onze vaste donateurs te bedanken (de ’harde kern’ van 60 
donateurs). Als bijvangst is er die dag 1 vaste donateur bijgekomen, een bedrag van 1000 euro gedoneerd dat we in 
de vorm van een lening steeds mogen besteden aan jongeren die dat nodig hebben en heeft onze student Wendy 
een donateur gekregen voor de volledige studietijd van 4 jaar. Daardoor konden we haar het goede nieuws vertellen 
dat ze naar de universiteit mag!

Hier is de link naar de film: https://www.youtube.com/watch?v=RPhJoV_KypE

17



Bestuursbezoek 2018

• Renza Dosker en Micky Ohr zijn namens AFF Nederland, voor een week naar Kenia afgereisd.

• Samen met Vlijmscherp producties hebben zij de projecten van Africa Family op film vastgelegd. 

• Zij hebben in deze week alle interviews met de kinderen en de projectleiders afgenomen. 

• Daardoor hebben zij veel kinderen persoonlijk gesproken.

• Zij hebben een goed beeld van de lopende projecten door een bezoek te brengen aan Kisumu, Seme, Siaya en Busia. 

• Zij zijn aanwezig geweest bij de bicycle clinic en de uitgifte van fietsen. 15 Kinderen hebben deelgenomen..

• Zij hebben aan de universitaire studenten gedoneerde smartphones uitgedeeld. 

• Zij hebben een pool-party georganiseerd waar de kinderen een dag zorgeloos konden zwemmen, spelen en gewoon 
‘kind’ konden zijn. Ook werd er die dag een lekkere maaltijd verzorgd. 
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Impressie bestuursbezoek 2018
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Vooruitblik 2019 (1)

• Er komen piekjaren aan, omdat er de komende 3 jaar veel 
kinderen examen doen op de middelbare school. Aangezien 
wij hen ook verder willen helpen met een vervolgopleiding 
(en dit heel duur is, namelijk € 1.200 tot € 1.450 euro per 
jaar!) moeten wij de komende jaren sterk inzetten op het 
werven van fondsen. Als dit mislukt, kunnen wij de kinderen 
niet helpen totdat zij echt op eigen benen kunnen staan. 
Dat is een groot risico, zeker voor de meisjes die dan 
eerder ten prooi kunnen vallen aan early
marriage/pregnancies/etc.

• In 2019 willen we graag de samenwerking aangaan met 
Martine Stoppelenburg van Bureau Internationale Zaken. Zij 
zal ons adviseren over alle zaken die betrekking hebben op 
de stichting en zal ons helpen met de fondsenwerving. Het 
abonnement dat wij aangaan kost 149 euro en wordt 
betaald door een bestuurslid. 
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Nursery Primary Secundary College Projecten
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Vooruitblik 2019 (2)

In 2019 willen wij:
• 2 kinderen naar de peuterschool helpen. 
• 13 kinderen naar de basisschool school helpen. 
• 17 kinderen naar de middelbare school helpen.
• 26 jongeren naar de universiteit/vervolgopleiding helpen.

In 2019 willen wij de volgende projecten proberen te initiëren:
• De 3 studiezalen verder inrichten als bibliotheek en plek voor workshops.
• Workshops organiseren in de studiezalen.

In 2019 wordt het bestuur (een beetje) aangepast:
• Michael van Keulen gaat zich na veel goed werk richten op zijn cariere.
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Vooruitblik 2019 (3)

In 2019 wordt het bestuur (een beetje) aangepast:
• Michael van Keulen gaat zich na veel goed werk voor de stichting richten op zijn carrière en stapt uit het bestuur.
• Roy Snoeck neemt de taak van penningmeester op zich.
• Sietske Dosker wordt opgenomen in het bestuur en vervult de rol van secretaris.
• Renza Dosker (voorheen penningmeester) richt zich in 2019 samen met Marije op fondsenwerving.
• Marije Sjouwerman wordt bestuurslid en gaat zich richten op fondsenwerving.
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Communicatiedoelen 2019

• Wekelijkse update op Facebook en/of Instagram (ongeveer 45).

• 4x nieuwsbrief via Mailchimp (februari, mei, september, december). 

• Kerstkaart fysiek of digitaal aan ledenbestand.

• LinkedIn account aanmaken voor Africa Family.
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JAARrekening 2018
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BALANS 2018

Activa

Vlottende act iva
Overige vorderingen 0 0
Liquide middelen 14.808 6.691

14.808 6.691

Totaal activa 14.808 6.691

Passiva

Eigen vermogen
Niet beschikbaar ivm lening 0 0
Gereserveerd voor specifiek project 8.580 0
Beschikbaar voor kinderen 6.228 6.691

14.808 6.691

Totaal passiva 14.808 6.691

20172018
€€

2017
€

2018
€
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Winst en verliesrekening 2018

Resultaatbestemming
2018 2017

€ €
Toevoegen aan
Continuiteitsreserve projecten 8.580 0
Continuiteitsreserve opleiding -463 1.329
Totaal resultaatbestemming 8.117 1.329
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2018 2017
€ €

Baten
Particulieren 23.435 18.550
Bedrijven 18.189 2.780
Scholen 12.995 16.742
Overig 0 0
Totaal baten 54.619 38.071

Lasten

Besteed aan doelstel lingen
Schoolgeld 31.240 29.075
Begeleiding 1.635 1.721
Overige projecten 12.322 5.029
Totaal besteed aan doelstellingen 45 .197 35.825

Over ige kosten
Algemene kosten 1.306 917
Totaal over ige kosten 1.306 917

Totaal lasten 46.503 36.742

Resultaat 8.117 1.329

Note:
De bestuursleden hebben recht op een onbelaste forfaitaire vrijwilligersvergoeding 
van maximaal € 1.500 per jaar. Voor 2018 (en eerdere jaren) zien alle bestuursleden 
van AFF af van deze vrijwilligersvergoeding.



Toelichting op de balans 2018

Waarderingsgrondslagen
De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet. Voor zover niet anders 
is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde. De jaarrekening is 
conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Raad voor 
Jaarverslaggeving opgesteld.

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten 
slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn 
verwezenlijkt en dat met lasten is rekening gehouden die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het boekjaar.

Liquide middelen
Dit betreft een saldo van € 14.808 op een rekening bij de Triodos-bank. Het 
saldo is vrij beschikbaar. Dit saldo is voor het grootste deel nodig om de 
eerste verplichtingen na te kunnen komen betreffende de onderwijskosten. Dit 
in verband met de schoolkosten die moeten worden betaald in april voor 
termijn 2 en de beschikbare tijd om deze gelden nog te verwerven. 

Het bestuur streeft er (ieder jaar) naar om op de eerste dag van het 
schooljaar ongeveer 20% van de onderwijsverplichtingen voor dat schooljaar 
op de rekening te hebben staan. Op basis van het budget van 2019 is een 
reservering van ca. € 8.000 gewenst.

Reserves

2018 2017
€ €

Reserves aanvang boekjaar 6.691 5.362
Verstrekte microkredieten 0 0
Resultaat boekjaar 8.117 1.329
Reserves einde boekjaar 14.808 6.691

Van bovengenoemde reservering is € 8.580 bestemd voor de 
financiering van een volledige studie van één student. Dit is een 
eenmalige gift van stichting Pharus, die vervolgens jaarlijks wordt 
aangewend. 

De overige € 6.228 aan reservering is bestemd als algemene 
reservering ter financiering van schoolgeld.
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Begroting 2019
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Algemene kosten in 2019 voorzichtigheidshalve ruim
begroot. Uiteraard streven we er net als in andere
jaren naar om de kosten zo laag mogelijk te houden.

De overige opbrengsten bestaan uit fondsen bij 
stichtingen die we in 2019 benaderen om bij te dragen 
aan het halen van van ambitieuze doelstellingen (zie pag. 20).

*

* *

Begrot ing Werkeli jk
2019 2018

€ €
Baten
Particulieren 20.000 23.435
Bedrijven 7.000 18.189
Scholen 13.000 12.995
Overig * 22.000 0
Totaal baten 62.000 54.619

Lasten

Besteed aan doelstell ingen
Schoolgeld 40.800 31.240
Begeleiding 1.600 1.635
Overige projecten 7.600 12.322
Totaal besteed aan doelstellingen 50.000 45.197

Over ige kosten
Algemene kosten ** 3.240 1.306
Totaal over ige kosten 3.240 1.306

Totaal lasten 53.240 46.503

Resultaat 8.760 8.117


