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JAARVERSLAG
Woord vooraf door de voorzitter
In 2018 hebben we met elkaar weer goed voor de Asante familie kunnen zorgen. We vierden 10 jaar ‘kids in
Asante’ en volgens de Kenianen is het een enorme prestatie dat we al zo lang bestaan. We hebben in overleg met
een sponsor een nieuw huis op de compound kunnen bouwen, ‘Highway House’ gedoopt, waar de (jongere)
jongens nu een prachtige slaapkamer met 4 houten stapelbedden en een studie/zitkamer hebben.
Er was bezoek uit Nederland (Conny, Thijs, Rinske, Jay, Marlies, Petra Pluijmers en haar broers, Mark & Esther,
Bushcampers) en er waren mooie donaties; banken, tafels, watertank, waterfilters, speeltoestellen en zelfs een
trampoline. De (jongere) kinderen mochten dit jaar weer mee op Bushcamp met Wings of Support. Zelf ben ik
uiteraard ook weer een paar weken ter plekke geweest en was ik dit jaar voor het eerst mee als begeleider op
Bushcamp.
In Nederland is er hard gewerkt om weer voldoende donaties te mogen ontvangen; we hebben de website
vernieuwd, we hebben een Mollie account, waardoor makkelijk en veilig geld kan worden overgemaakt voor
kleinere projecten, er waren Asante Kerst Actie en een Asante Farming Project, we stuurden periodiek een
nieuwsbrief uit en sponsoren ontvingen een update van en over hun eigen Asante kind.
Lucy, Kelly, Tyson, Joy, Aswintha, Paul, Peter, Winnie, Jerry, Jeff, Francis en David (12 kinderen) hebben een
eigen schoolgeld sponsor in Nederland. Pauline heeft een sponsoring via een Keniaanse bank, ze kwam hiervoor
in aanmerking omdat ze hoge cijfers had op haar eindexamen. Voor John, Joseph, Mary, Samuel, Alex, Grace,
Margaret, Luke en Michael (9 kinderen) hebben we nog geen eigen sponsor kunnen vinden. Alle kinderen (en hun
eventuele ouder) worden op Asante gecoacht en begeleid!
Via Nederlandse en Duitse sponsoren, die zelf ter plekke zijn geweest, worden ook nog 6 kinderen uit de omgeving
van Asante voor hun schoolgeld gesponsord.
De Asante Junior school is uitgebreid met een nieuwe leraar en had in 2018 ongeveer 70 leerlingen. De ouders
betalen schoolgeld voor deze kinderen, waardoor een deel van de salarissen van de leraren kan worden betaald
en een aantal (zeer arme) kinderen worden door de school gesponsord.
We vinden het triest dat er zoveel negatieve publiciteit over kindertehuizen en weeshuizen in Afrika te lezen is de
laatste tijd. We kennen zelf ook nare voorbeelden en we zouden niets liever willen dan kinderen bij hun vader of
moeder terug te kunnen plaatsen. Echter, de harde werkelijkheid is, in de afgelopen 10 jaar hebben we dat niet
kunnen doen. Ofwel ouders konden we niet traceren, een moeder zat in de gevangenis, de voogden (oom / tante)
bekommerden zich niet om hun neefje of nichtje, onbereikbaar blijven, telefoons niet opnemen, moeder aan de
drugs en ga zo maar door. We kennen alle gevallen persoonlijk en proberen de kinderen zoveel mogelijk
vaardigheden, scholing en zelfstandigheid mee te geven, zodat ze straks zelf hun leven kunnen opbouwen. Dit is
heel moeilijk in een land als Kenia, met enorme werkloosheid, machtsverschillen, heel veel armoede en corruptie.
ACF en Asante willen voor de toekomst nog meer investeren in onderwijs en (vaardigheids) trainingen om zo
kinderen en jongeren weerbaarder te maken. Ook gaan we op zoek naar zoveel mogelijk stages, vrijwilligerswerk,
waarbij ze kennis kunnen maken met de praktijk.
Donaties blijven nodig, hoewel we lokaal ook mooie projecten doen in de kas (greenhouse), groentetuin, met de
schapen, koeien, kippen, de verkoop van handwerk en de verkoop van water. Helaas zijn deze inkomsten niet
voldoende om daarvan alle kinderen naar school te kunnen laten gaan en het eten, de medewerkers en het
onderhoud van te betalen. Voor alle vrijwilligers en bestuursleden geldt dat ze hun tijd, energie en tickets zelf
betalen en geen vergoeding krijgen. Hierdoor kunnen we 99% van de donaties ook rechtstreeks in Kenia besteden.
In Nederland betalen we alleen de kosten voor de ING bank en de hosting van de website.
Wij willen alle vrienden, ambassadeurs, sponsoren en donoren van Asante Childrens Home enorm hartelijk danken
voor hun steun! Zonder hen zou dit allemaal niet kunnen. Asante Sana! Heel hartelijk dank!
We hebben in 2018 iets meer uitgegeven dan we aan inkomsten hadden ontvangen. We proberen met de
begroting voor de geplande inkomsten en normale uitgaven zo’n 2 tot maximaal 3 jaar vooruit te kunnen. Dit lijkt
vooralsnog te lukken. De vervanging van onze zonnepanelen en accu’s, begroot op 6.000 – 7.000 euro, hebben
we besloten dit voorlopig uit te stellen en reserves niet te gaan aanboren.
Kortom, nog genoeg te doen in de komende jaren!
Wil jij ook meehelpen of een keer jouw tijd, geld of kennis inzetten ten gunste van Asante Childrens Home, dan
horen we dat graag. Kijk op onze website: www.ikhelpook.nl

JAARREKENING
Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen
Algemene grondslag
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva. Alsmede voor de bepaling van
het resultaat is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en
passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Winsten op transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd en afgeleverd;
verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
stichting.
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
meer dan één jaar.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde en hebben een looptijd
van maximaal één jaar.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarin deze zijn ontstaan.

JAARREKENING
Balans per 31 december 2018
31-12-2018

31-12-2017

Liquide middelen

124.074

126.102

Totaal activa

124.074

126.102

Besteedbaar vermogen

124.074

126.102

Totaal passiva

124.074

126.102

Activa
Vlottende activa

Passiva
Eigen vermogen

JAARREKENING
Staat van baten en lasten over 2018

Baten uit fondswerving en sponsoring
Subsidies
Projectkosten

2018

2017

44.710
45.689

53.785
35.900

979Kosten ten behoeve van fondswerving
Overige bedrijfskosten
Financiele baten en lasten

Netto-resultaat

17.885

775
274

0
127
227

1.049

355

2.028-

17.530

JAARREKENING
Toelichting op de balans per 31 december 2018
31-12-2018

31-12-2017

5.265
4.559
114.250

5.208
6.719
114.175

124.074

126.102

Saldo per 1 januari
Netto resultaat

126.102
2.028-

108.572
17.530

Saldo per 31 december

124.074

126.102

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen
ING 67.86.18.135
ING 66.22.83.328
ING 67.86.18.135 spaarrekening

Passiva
Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen

JAARREKENING
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Baten uit fondswerving

Subsidies

Projectkosten

Kosten ten behoeve van fondswerving

2018

2017

44.710

53.785

-

-

45.689

35.900

-

-

120
655

120

775

120

350
76

402
175

274

227

Overige bedrijfskosten
Kantoorkosten
Websitekosten

Financiële baten en lasten
Bankkosten
Rentelasten
Rentebaten

Aantal personeelsleden 2018: geen (2017: geen). Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door
de onbezoldigde bestuurders of door vrijwilligers.

OVERIGE GEGEVENS
Resultaatbestemming

Winsten en verliezen worden toegevoegd respectievelijk in mindering gebracht op het eigen vermogen.
Gezien het non-profitkarakter van de Stichting African Child Foundation worden vermogensoverschotten
uitgekeerd aan goede doelen in volgende boekjaren.

Bestuurders

Hieronder volgen de namen van de bestuurders van de Stichting African Child Foundation
Naam
Germaine van Teefelen
Desiree Griffioen
Sarika Chandrangam
Mark van Roekel

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Infunctietreding
1-1-2008
1-1-2017
1-7-2017
1-7-2017

Bevoegdheid
Gezamenlijk bevoegd
Gezamenlijk bevoegd
Gezamenlijk bevoegd
Gezamenlijk bevoegd

