Mama Mzungu
Geldersedam 38
5212 RB 's-Hertogenbosch
Datum: 01-01-2017

BALANS per 31-12-2016
Code
0717
0718
0719
0720
1001
1010
1011
1013
1014
1401

Omschrijving
Reservering tbv verplichtingen 2017
Reservering tbv verplichtingen 2018
Reservering tbv verplichtingen 2019
Reservering tbv verplichtingen 2020
Kas Lodwar
Bank 42.21.07.794
Bank 59.34.52.143
Bank Lodwar Huishoud rekening
Bank Lodwar Projecten rekening
Vrij vermogen

Activa

100,00
20.718,87
50.825,07
458,07
1.505,69
73.607,70
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Passiva
22.199,00
20.782,00
14.900,00
1.077,00

14.649,70
73.607,70
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WINST & VERLIES 01-01-2016 t/m 31-12-2016
Code
4700
4820
5500
5530
5700
5790
5820
6018
6019
6020
7000
7100
7200
7300
7400
7500
8000
8001
8100
8101
8150
8201
8400
8500
8800
8820
9951
9999

Omschrijving
Kantoorkosten
Bankkosten
Huisvesting Lodwar
Personeelskosten Lodwar
Kantoorkosten Lodwar
Overige kosten Lodwar
Bankkosten Lodwar
Toevoeging aan reserve t.b.v. verplichtingen 2018
Toevoeging aan reserve t.b.v. verplichtingen 2019
Toevoeging aan reserve t.b.v. verplichtingen 2020
Education primary
Education secondary
Education college
Awareness trainingen
Bouw projecten
Keuken TBC
Ontvangen donaties education primary
Vrijval reserve education primary
Ontvangen donaties education secondary
Vrijval reserve education secondary
Ontvangen parents contribution secondary
Vrijval reserve education college
Ontvangen donaties bouwprojecten
Ontvangen donaties keuken TBC
Ontvangen donaties algemeen
Renteopbrengsten
Omrekenverschillen Euro-KSH
Eindresultaat (overschot t.g.v. vrij vermogen)
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Verlies
491,26
240,80
989,00
10.244,00
576,00
58,00
300,00
5.157,00
3.027,00
891,00
1.882,00
69.870,00
3.902,00
1.115,00
13.302,00
9.491,00

Winst

1.148,50
1.538,00
60.103,78
16.849,00
4.934,00
4.274,00
13.900,00
10.000,00
12.030,01
101,69
2.189,00
5.531,92
127.067,98

127.067,98
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Toelichting jaarrekening 2016 Stichting Mama Mzungu
Het boekjaar 2016 is een turbulent jaar geweest voor de stichting. Begin van het jaar hebben
we 43 nieuwe kinderen in het programma kunnen opnemen. Daarnaast hebben we met
steun van de Stichting Sonnevanck de Tb-patiënten in het ziekenhuis in Lodwar van extra
voeding kunnen voorzien en hebben we het ziekenhuis kunnen helpen met de aanschaf van
zonnepanelen en een satelliettelefoon voor een buitenpost. In de loop van het jaar hebben
we bericht gekregen dat we niet langer konden beschikken over de woning die de stichting in
Lodwar in gebruik had als verblijf en kantoor, tenzij we huur zouden gaan betalen. Deze
extra kostenpost in combinatie met de stijgende kosten van het onderwijs en de
teruglopende inkomsten van de stichting heeft ons doen besluiten om de woning op te geven
en het kantoor te verhuizen naar de woning van onze lokale medewerkster Esther Lokisa.
Helaas is hiermee de herkenbare fysieke plaats van de Stichting Mama Mzungu in Lodwar
verdwenen en zijn de drie bewakers en de huishoudster hun baan kwijt; het werk blijft echter
onverminderd door gaan. Het schooljaar 2016 hadden we 163 kinderen in het
opleidingsprogramma op middelbare school en 7 studenten op een universiteit. Daarnaast
blijft Esther wekelijks de Tb-patiënten in het ziekenhuis van fruit en melk voorzien.
Aan donaties hebben we de afgelopen jaren ontvangen: 2015
Uit Nederland en België
€ 63.000, --

2016
€ 88.000, --

Uit Kenia
Als ouderlijke bijdrage
Totaal

€ 6.900, -€ 7.650, -€ 77.550, --

€ 9.000, -€ 5.000, -€ 97.000, --

De uitgaven waren globaal als volgt verdeeld:
Educatie basisonderwijs
Educatie middelbaar onderwijs
Educatie college
Awareness trainingen
TB patiënten
Zonnepanelen + satelliettelefoon t.b.v. ziekenhuis
Kantoorkosten Nederland
Kantoorkosten Lodwar
Huisvestingskosten Lodwar
Personeelskosten Lodwar
Totaal

2015
€ 1.800, -€ 68.700, -€ 4.800, -€ 1.300, -€ 9.700, --

2016
€ 1.900, -€ 70.000, -€ 3.900, -€ 1.100, -€ 9.500, -€ 13.300, -€
750, -€
650, -€ 1.000, -€ 10.250, -€ 112.350, --

€ 1.000, -€ 1.000, -€ 1.100, -€ 10.100, -€ 99.500, --

In de jaarrekeningen 2015 en 2016 is gerekend met een omrekenkoers van Ksh 105 = Eur 1.
De feitelijke gemiddelde omrekenkoers is voor 2015 uitgekomen op Ksh 104,45; voor 2016
op Ksh 110,04.
Hoewel het operationele resultaat over 2016 positief was, hebben we in verband met de
alsmaar stijgende kosten van de scholen, extra moeten toevoegen aan de reserveringen
voor de komende jaren. Per eind 2016 is bijna € 60.000, -- gereserveerd en in kas om de
opleidingen van de kinderen die nu in het programma zitten te kunnen betalen. Of dit
toereikend is, is uiteraard ook afhankelijk van de toekomstige prijsstijgingen in Kenia.
In Nederland en België bestaat de organisatie volledig uit vrijwilligers, zodat de kosten
minimaal zijn. In Lodwar beschikt de stichting zoals gemeld niet meer over een eigen locatie,
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maar wordt kantoorruimte gehuurd in de woning van onze lokale medewerkster. Zij
onderhoudt alle contacten met de scholen, studenten, bouwprojecten, het ziekenhuis etc. Zij
verzorgt de awareness trainingen en zij verzorgt drie keer per week de voedseldistributie aan
de Tb-patiënten in het ziekenhuis.
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.
De kostenstijgingen waar we de afgelopen jaren mee zijn geconfronteerd zijn aanleiding
geweest om vanaf het boekjaar 2015 de reserveringen voor de komende jaren anders te
bepalen. In het verleden werd uitgegaan van een vast bedrag per kind per jaar. Sinds eind
2015 bepalen we per kind wat de feitelijk te verwachten kosten zijn op basis van de
schoolfee die van toepassing is voor de school waar het kind onderwijs volgt, en rekening
houdend met een ouderbijdrage per kind. Dit heeft ertoe geleid dat we in 2015 en 2016 extra
hebben toegevoegd aan de reserveringen, mede gelet op de gestegen kosten van de
scholen. Hiermee hebben we voldoende financiële reserve zodat alle kinderen in het
programma de opleiding kunnen afronden waar zij aan begonnen zijn.
Sinds 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. In 2015 is dit bedrag met 50 % toegenomen tot € 7.650,--.
In 2016 zien we helaas een afname van de ouderlijke bijdrage, met name als gevolg van de
slechte economische omstandigheden in Turkana en het feit dat we relatief weinig nieuwe
kinderen in het programma hebben opgenomen. Doelstelling blijft om de participatie van de
ouders te vergroten om zodoende de stichting een solide financiële basis te 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.
Begin 2017 hebben we slechts een beperkt aantal nieuwe kinderen in het programma
toegelaten omdat de financiële mogelijkheden te beperkt waren in combinatie met
onduidelijkheid omtrent de huisvesting in Lodwar. Wij hopen in 2017 weer voldoende
sponsorgelden bijeen te krijgen zodat we in 2018 weer meer kinderen een kans op educatie
en daarmee op een toekomst kunnen bieden.
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