Mama Mzungu
Kerkweg 11
5504 BL Veldhoven
Datum: 19-01-2021

Balans per 31-12-2020
Code
0721
0722
0723
1001
1010
1011
1013
1014
1401

Omschrijving
Reserve t.b.v. verplichtingen 2021
Reserve t.b.v. verplichtingen 2022
Reserve t.b.v. verplichtingen 2023
Kas Lodwar
Bank 42.21.07.794
Bank 59.34.52.143
Bank Lodwar Huishoud rekening
Bank Lodwar Projecten rekening
Vrij vermogen
Saldo

Activa

100,00
74.680,65
65.825,23
84,07
5.769,69
56.541,64
146.459,64

Secretariaat:
Kerkweg 11
5504 BL Veldhoven
Nederland
mamamzungu@live.nl
www.mama-mzungu.nl

Passiva
42.930,00
30.484,00
16.504,00

146.459,64

Rekeningnummer:
IBAN nummer: NL81ABNA0422107794
BIC: ABNANL2A
RSIN / KvK nummer:
816058404

Mama Mzungu
Kerkweg 11
5504 BL Veldhoven
Datum: 19-01-2021
Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020
Code
4750
4810
4820
5500
5530
5700
5790
5820
6021
6022
6023
7001
7300
7500
7703
8010
8011
8500
8703
8800
9951
9999

Omschrijving
Internet
Accountants- en administratiekosten
Bankkosten
Huisvesting Lodwar
Personeelskosten Lodwar
Kantoorkosten Lodwar
Overige kosten Lodwar
Bankkosten Lodwar
Toevoeging aan reserve t.b.v. verplichtingen 2021
Toevoeging aan reserve t.b.v. verplichtingen 2022
Toevoeging aan reserve t.b.v. verplichtingen 2023
Educatie
Awareness trainingen
Keuken TBC
Uitgaven noodhulp Covid-19
Ontvangen donaties educatie
vrijval reserve educatie
Ontvangen donaties keuken TBC
Ontvangen noodhulp i.v.m. Covid-19
Ontvangen donaties algemeen
Omrekenverschillen Euro-KSH
Eindresultaat
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Verlies
229,90
138,00
205,48
456,00
3.564,00
456,00
138,00
212,00
12.570,00
5.986,00
4.802,00
30.708,00
1.666,00
9.480,00
2.572,00

Winst

27.219,00
22.783,00
10.000,00
11.000,00
41.481,68
1.619,00
40.919,30
114.102,68 114.102,68
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Toelichting jaarrekening 2020 Stichting Mama Mzungu
Zoals voor veel organisaties geldt, is 2020 ook voor Stichting Mama Mzungu een bijzonder
jaar geweest als gevolg van de Covid-19 epidemie. Ook in Turkana heeft deze epidemie grote
impact gehad en nog steeds ondervindt men de gevolgen. Vanaf 16 maart 2020 zijn alle
scholen gesloten geweest. In oktober zijn de groepen 4 van de middelbare school weer naar
school gegaan om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het eindexamen. Sinds 4 januari
gaan de andere kinderen weer naar school. Vanuit de centrale overheid is een programma
gemaakt om de verloren schooltijd in te halen. Dit betekent dat de examens die normaal in
november/december plaats vinden, zijn verplaatst naar eind april 2021. In plaats van 1
januari, start het nieuwe schooljaar op 1 juli 2021. Door de trimesters met enkele weken in
te korten en de schoolvakanties in te korten zal het schooljaar 2021 eind april 2022 eindigen.
Het schooljaar 2022 begint 25 april 2022 en eindigt eind januari 2023. Het schooljaar 2023
zal dan eind januari starten en als een “gewoon” schooljaar eindigen in december 2023. Dit
betekent dat we, in afwijking van andere jaren, niet in december /januari nieuwe kinderen
hebben aangenomen, maar dat dit pas medio 2021 zal gebeuren. Daardoor geeft het
financieel overzicht en vertekend beeld, omdat we andere jaren reeds een voorziening
opnemen voor de kinderen die we in december aannemen en die per 1 januari in het
programma komen. Dat is nu nog niet gebeurd, aangezien we nog geen kinderen hebben
aangenomen. Op dit moment hebben we 114 middelbare scholieren in het programma plus
1 universitaire student. De verdeling is als volgt:
aantallen
meisjes
jongens
totaal

Form 1
(start 1 januari 2020)
25
20
45

Form
2
25
9
34

Form 3
16
4
20

Form 4
(uitstroom medio 2021)
15
0
15

totaal
81
33
114

Zij zitten verdeeld over 7 scholen. De grootste groep, 47 leerlingen, zit op Turkana Girls
School.
In het afgelopen jaar is Turkana niet alleen getroffen door de Covid-19 epidemie, maar is
men ook geconfronteerd met overstromingen en een sprinkhanenplaag, waardoor veel
voedsel dat ter plaatse verbouwd werd, verloren is gegaan. Naast de ziekte veroorzaakt de
epidemie ook in Turkana grote economische problemen waardoor mensen hun baan en dus
hun inkomen verliezen. Mede dankzij de extra donaties die wij hebben ontvangen zijn we in
staat geweest om in 2020 extra Awareness trainingen te verzorgen voor de kinderen die
lange tijd thuis waren en hebben we extra voedselhulp kunnen bieden aan met name de tbcpatiënten die naar het ziekenhuis komen voor medicatie, maar thuis verblijven. Tevens
hebben we voor de kinderen mond-neuskapjes gekocht zodat zij enigszins beschermd zijn.
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Zeker in deze tijd waar de kinderen lang thuis verblijven zijn de awareness trainingen van
groot belang om hen te steunen in hun eigen ontwikkeling. Het risico dat zij niet terugkomen
op school als gevolg van ondermeer tienerzwangerschap of thuis mee moeten werken is
anders groot. Een deel van de extra donaties voor Covid-19 noodhulp hebben we in januari
2021 pas besteed toen de scholen weer begonnen; deze uitgaven zijn wel in de reservering
voor 2021 opgenomen.
Onderstaand een samenvatting van de cijfers 2020, met de vergelijkende cijfers 2018 en
2019. Doordat in 2020 een deel van het schooljaar niet is doorgegaan, hebben we ook niet
alle kosten gehad. Deze kosten krijgen we echter wel in 2021 en 2022 als extra te voldoen.
Hier is rekening mee gehouden bij het bepalen van de voorzieningen. Tevens is de Covid-19
noodhulp die we begin 2021 hebben gegeven in de voorziening voor 2021 meegenomen, ten
laste van het resultaat 2020.
Opbrengsten
Ontvangen donaties voor educatie
Ontvangen donaties algemeen
Ontvangen voor TBC
Ontvangen voor bouw/vrijval reserve
Ontvangen voor noodhulp Covid-19
Vrijval reserve
Totaal opbrengsten

2018
€ 46.700,-€ 28.300,-€ 10.000,-€ 20.000,-€
-,-€ 34.400,-€ 139.400,--

2019
€ 45.400,-€ 20.900,-€ 10.000,-€ 7.300,-€
-,-€ 31.900,-€ 115.500,--

2020
€ 27.200,-€ 43.100,-€ 10.000,-€
-,-€ 11.000,-€ 22.800,-€ 114.100,--

Kosten
Educatie
Awareness trainingen
TB patiënten
Bouw t.b.v. ziekenhuis
Noodhulp Covid-19
Kantoorkosten Nederland
Kantoorkosten Lodwar
Huisvestingskosten Lodwar
Personeelskosten Lodwar
Toevoeging aan reserveringen
Totaal kosten

€ 54.000,-€ 1.500,-€ 9.500,-€ 11.000,-€
-,-€
800,-€ 1.100,-€
500,-€ 4.100,-€ 68.200,-€ 150.800,--

€ 54.300,-€
700,-€ 9.500,-€ 7.300,-€
-,-€
700,-€
900,-€
500,-€ 3.600,-€ 30.600,-€ 108.100,--

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Resultaat

€ 11.400,-- - €

Aantal kinderen in programma

122

30.700,-1.600,-9.500,--,-2.600,-500,-800,-500,-3.600,-23.400,-73.200,--

7.400,-- + € 40.900,-- +
119

115

Van de 115 kinderen die in 2020 in het programma zitten, worden er 31 gesponsord vanuit
Kenia.
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Ervan uitgaan dat de schoolkosten op het huidige niveau blijven kunnen we medio 2021
circa 20 kinderen aannemen in het programma. Indien we extra donaties ontvangen kunnen
deze direct worden ingezet om extra kinderen aan te nemen. Een besluit over aanname van
kinderen medio 2021 kan pas genomen worden wanneer we zicht hebben op de te
verwachten ontwikkeling van de schoolkosten voor de kinderen die al in het programma
zitten, mede als gevolg van de Covid-19 pandemie.
In de jaarrekeningen is gerekend met een omrekenkoers van Ksh 105 = Eur 1.
De feitelijke gemiddelde omrekenkoers is voor 2018 uitgekomen op Ksh 114,53, voor 2019
op Ksh 107,90 en voor 2020 op Ksh 122,00.
In Nederland en België bestaat de organisatie volledig uit vrijwilligers, zodat de kosten
minimaal zijn, zoals ook uit de jaarrekening blijkt. Onze medewerkster in Lodwar, Esther
Lokisa Lokwangale, ontvangt wel een salaris; daarnaast huren we kantoorruimte bij haar
thuis. Esther onderhoudt alle contacten met de scholen, studenten, het ziekenhuis etc. Zij
organiseert de awareness trainingen en zij verzorgt drie keer per week de voedseldistributie
aan de tbc-patiënten in het ziekenhuis.
De financiële ondersteuning aan studenten vindt in natura plaats. Onze lokale medewerkster
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. Voor de tbc-patiënten koopt Esther wekelijks melk
en fruit en zij zorgt zelf voor de distributie in het ziekenhuis.
Doelstelling blijft om de participatie van de lokale bevolking 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.
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