
Mama Mzungu 
 

Geldersedam 38 
 5212 RB 's-Hertogenbosch 
 

  Datum: 29-03-2015 
 

    

    BALANS per 31-12-2014 

    Cod
e Omschrijving Activa Passiva 

0715  ontvangen tbv verplichtingen 2015    46.027,00 

0716  ontvangen tbv verplichtingen 2016    20.556,00 

0717  ontvangen tbv verplichtingen 2017    3.900,00 

1001   Kas Lodwar  100,00   

1010  Bank 42.21.07.794  40.437,70   

1011  Bank 59.34.52.143  60.399,34   

1013  Bank Lodwar Huishoud rekening  231,00   

1014  Bank Lodwar Projecten rekening  2.449,33   

1401  vrij vermogen    33.134,37 

  
103.617,37 103.617,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mama Mzungu 
 Geldersedam 38 
 5212 RB 's-Hertogenbosch 
 

  Datum: 29-03-2015 
 

    

    WINST & VERLIES 01-01-2014 t/m 31-12-2014 

    Code Omschrijving Verlies Winst 

4750  Internet  902,96   

4790  Overige kantoorkosten  75,64   

4810  Accountants- en administratiekosten  230,52   

4820  Bankkosten  283,96   

5500  huisvesting Lodwar  1.166,00   

5530  Personeelskosten Lodwar  9.878,00   

5700   Kantoorkosten Lodwar  483,00   

5790  Overige kosten Lodwar  259,00   

5820  Bankkosten Lodwar  435,78   

7000  education primary  2.203,00   

7100  education secondary  71.237,00   

7200  education college  6.497,00   

7300  Awareness trainingen  990,00   

7400  bouw projecten  15.134,00   

7500  Keuken TBC  9.998,00   

7600  educatie Doven  1.730,00   

8000  ontvangen donaties education primary    1.755,00 

8100  ontvangen donaties education secondary    62.453,78 

8150  ontvangen parents contribution secondary    5.075,00 

8200  ontvangen donaties education college    3.455,00 

8400   ontvangen donaties bouwprojecten    15.533,00 

8500   ontvangen donaties keuken TBC    9.400,00 

8600  ontvangen donaties educatie doven    2.760,00 

8800   ontvangen donaties algemeen    12.299,00 

8810  ontvangen donaties Needy Girls / Awarness    1.000,00 

8820  renteopbrengsten    615,36 

9951  omrekenverschillen Euro-KSH    5.984,00 

  Saldo verlies    1.173,72 

  
121.503,86 121.503,86 

 

 

 

 

 

 

 



Toelichting jaarrekening 2014 Stichting Mama Mzungu 
 
Het boekjaar 2014 heeft de stichting met een klein negatief resultaat afgesloten. Het negatief 
resultaat kon worden opgevangen uit de algemene reserve. Met name de gestegen kosten 
van onderwijs in Turkana zijn de oorzaak van het negatieve resultaat. Deze kostenstijging 
werd onvoldoende gedekt door de inkomsten van de donateurs, waarvan velen een 
eenmalige storting voor 4 jaar doen of een commitment afgeven om 4 jaar een vast bedrag 
te storten. De stijging van de kosten zoals deze in 2014 heeft plaats gevonden was buiten 
proportioneel en ook niet te voorzien. In 2014 hebben we een voordeel gehad door een 
positieve ontwikkeling van de koers van de Keniaanse shilling t.o.v. de Euro. In de 
jaarrekening 2013 is gerekend met een omrekenkoers van Ksh 105 = Eur 1; in de 
jaarrekening 2014 is deze omrekenkoers aangepast naar Ksh 110 = Eur 1. De feitelijke 
gemiddelde omrekenkoers is voor 2014 uitgekomen op Ksh 115.  
 
We hebben in 2014 18 kinderen op de basisschool kunnen helpen, 263 kinderen op de 
middelbare school gesponsord en voor 9 college studenten een studie mogelijk gemaakt. 
Daarnaast hebben we wekelijks de TB patiënten in het ziekenhuis in Lodwar  van een 
maaltijd kunnen voorzien, heeft onze medewerkster in Lodwar 3 keer een awareness training 
verzorgd tijdens de schoolvakanties en hebben we een bijdrage geleverd aan de bouw van 
een bibliotheek bij Our Ladies School.  
 
Aan donaties voor 2014 hebben we in totaliteit ontvangen € 114.400,--.  
Dit is globaal als volgt besteed: 
Educatie basisonderwijs  €     2.200,-- 
Educatie middelbaar onderwijs €   71.200,-- 
Educatie college   €     6.500,-- 
Educatie doven    €     1.700,-- 
Awareness trainingen   €     1.000,-- 
Bouwproject Our Ladies School €   15.000,-- 
TB patiënten    €   10.000,-- 
Kantoorkosten Nederland  €     1.500,-- 
Kantoorkosten Lodwar  €     1.200,-- 
Huisvestingskosten Lodwar  €     1.200,-- 
Personeelskosten Lodwar  €     9.900,-- 
Omrekenverschillen Euro-Ksh €     5.900,-- -/- 
Negatief saldo 2014   €     1.100,-- -/- 
Totaal     € 114.400,-- 
 
In Nederland en België bestaat de organisatie volledig uit vrijwilligers, zodat de kosten 
minimaal zijn. In 2014 is de website vernieuwd, waardoor de kosten eenmalig hoger 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 totale overheadkosten incl. personeel Lodwar bedragen 11 % van het 
jaarbudget. Wanneer we de personeelskosten in Lodwar beschouwen als hulpverlening 
bedragen de overheadkosten slechts 3 % van het jaarbudget. De financiële ondersteuning 
aan studenten vindt in principe in natura plaats. Onze lokale medewerkster koopt alle 
requirements (uniform, matras, schoolbenodigdheden etc.) voor de studenten en betaalt de 
scholen rechtstreeks, zodat we zeker weten dat het geld aan de school wordt besteed. 
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 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 (extreme prijsstijgingen buiten beschouwing gelaten). 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 we meer 
verantwoordelijkheid bij de bevolking leggen en onze hulp een minder “vrijblijvend” karakter 
geven.  
In 2014 hebben de kinderen en ouders zelf € 5.075,-- bijgedragen aan de schoolkosten. Zo 
willen we 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. 
 
In 2015 hebben we er helaas voor moeten kiezen om bij het begin van het schooljaar minder 
nieuwe kinderen in het programma op te nemen. Enerzijds vanwege een teruggang van de 
sponsorinkomsten, anderzijds vanwege de stijgende kosten en ongunstige 
valutakoersontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen die nu op school zitten 
ook de opleiding kunnen afmaken. Wij hopen in 2015 weer voldoende sponsorgelden bijeen 
te krijgen zodat we in 2016 weer meer kinderen een kans op educatie en daarmee op een 
toekomst kunnen bieden.  

 


