Toelichting jaarrekening 2013 Stichting Mama Mzungu
Het boekjaar 2013 heeft de stichting met een positief resultaat kunnen afsluiten.
We hebben in 2013 19 kinderen op de basisschool kunnen helpen, 256 kinderen op de middelbare school
kunnen sponsoren en voor 16 college studenten een studie mogelijk kunnen maken. Daarnaast hebben we
wekelijks de TB patiënten in het ziekenhuis in Lodwar van een maaltijd kunnen voorzien, hebben we 3
keer een awareness training kunnen verzorgen tijdens de schoolvakanties en een bijdrage kunnen leveren
aan de bouw van eennklaslokaal bij Turkana Girls School.
Aan donaties voor 2013 hebben we in totaliteit ontvangen € 145.500,--.
Dit is globaal als volgt besteed:
Educatie basisonderwijs
€ 2.600,-Educatie middelbaar onderwijs
€ 66.200,-Educatie college
€ 9.800,-Educatie doven
€ 1.700,-Awareness trainingen
€ 1.400,-Bouwproject Turkana Girls School € 20.000,-TB patiënten
€ 8.700,-Kantoorkosten Nederland
€ 1.000,-Kantoorkosten Lodwar
€ 1.200,-Huisvestingskosten Lodwar
€ 1.100,-Personeelskosten Lodwar
€ 8.600,-Koersverschillen
€
200,-Positief saldo 2012
€ 23.000,-Totaal
€ 145.000,-In Nederland en België bestaat de organisatie volledig uit vrijwilligers, zodat de kosten minimaal zijn. In
Lodwar beschikt de stichting over een woning waar tevens het kantoor gevestigd is. Voor de woning wordt
geen huur betaald, echter het onderhoud is wel voor rekening van de stichting. De stichting heeft in Lodwar
3 bewakers in dienst voor de woning/kantoor, een huishoudster en een medewerkster die lokaal alle
contacten onderhoud met de scholen, studenten, bouwprojecten, het ziekenhuis etc. Naast de directe hulp
aan studenten en de overige projecten ondersteunen we op deze wijze ook de vijf gezinnen van onze
medewerkers in Lodwar. De overheadkosten incl. personeel Lodwar bedragen 8 % van het jaarbudget. De
financiële ondersteuning aan studenten vindt in principe in natura plaats. Onze lokale medewerkster koopt
alle requirements (uniform, matras, schoolbenodigdheden, maandverband etc.) voor de studenten en
betaalt de scholen rechtstreeks, zodat we zeker weten dat het geld aan de school wordt besteed en niet
elders verdwijnt.
We werken met een beperkt aantal scholen waarvan we weten dat zij goed onderwijs verzorgen en
betrouwbaar zijn. Waar nodig en mogelijk ondersteunen wij deze scholen ook bij bouwprojecten voor
nieuwe lokalen, slaapzalen, douchegelegenheid etc. Ook dan gaat de betaling in termijnen rechtstreeks
naar de aannemer om te voorkomen dat er geld verdwijnt.
Sinds 2012 is het beleid er op gericht dat we voor alle kinderen die met onze financiële steun naar school
gaan, het volledig schoolgeld is gefinancierd, zodat we zeker weten dat zij de opleiding kunnen afmaken,
ook als er geen nieuwe sponsoren bij komen. Inmiddels zijn we verder gegaan met aanpassing van het
financieel beleid. Eind 2013 heeft onze lokale medewerkster al bekend gemaakt dat vanaf 2014 de
werkwijze van de stichting zou gaan veranderen. Met ingang van 2014 wordt ook een financiële bijdrage
gevraagd aan de ouders van de studenten. Op deze manier willen meer verantwoordelijkheid bij de
bevolking leggen en onze hulp een minder “vrijblijvend” karakter geven. De eerste resultaten bij de
aanname van de kinderen begin 2014 zijn hoopgevend. Op deze manier willen de stichting een solide
financiële basis geven met als uiteindelijk streven dat de lokale bevolking meer eigen verantwoordelijkheid
kan nemen en minder afhankelijk is van de hulp vanuit Nederland en België.

