Jaarverslag Stichting Kids to School 2020
Verslag van het bestuur
1. Inleiding
De stichting Kids to School stelt zich ten doel onderwijs, met name middelbaar en
beroepsonderwijs, toegankelijk te maken voor jonge mensen in ontwikkelingslanden.
Onze voorkeur ligt bij meisjes omdat in veel ontwikkelingslanden meisjes minder kansen
hebben goed onderwijs te krijgen. Sinds 2017 nemen we ook na overleg met onze
partners jongens in het programma op, dit tot een maximale verhouding van één jongen
op twee meisjes.
In 2020 zijn er zes nieuwe studenten in het programma opgenomen. Eind 2020 hadden
we dertig studenten, tweeëntwintig meisjes en acht jongens, in het programma:
drieëntwintig studenten in Kenia, vijf studenten in Tanzania en twee studenten in de
Filippijnen. Dit zijn er meer dan verwacht omdat vier studenten door de Corona
pandemie niet afgestudeerd zijn en nog in ons programma zitten.
2. Algemeen
In 2020 heeft het bestuur 3 x in volledige bezetting vergaderd. Hiervan zijn we 1x fysiek
bij elkaar gekomen en 2x via Zoom. Tussendoor zijn er afhankelijk van het onderwerp
telefonische contacten geweest van de voorzitter met de penningmeester en de
secretaris.
Net als in vele andere delen van de wereld heeft Covid een enorm effect gehad op het
onderwijs. Scholen zijn vaak gesloten en er is getracht online onderwijs te
implementeren. Door gebrek aan technologie, toegang tot het internet en gebrek aan
hardware is dit vooral voor de middelbare scholieren een probleem gebleken. Wel waren
er verschillen tussen de verschillende landen waar wij werken. Hier komen we op terug
bij het bespreken de activiteiten in de verschillende landen.
3. Activiteiten in de verschillende landen waar Kids to School actief is
Kenia
In Kenia zijn zes nieuwe studenten in het programma opgenomen. Vijf hiervan waren
middelbare scholieren en één een universiteitsstudente.
Om de verspreiding van het virus te verminderen, heeft de regering van Kenia in maart
2020 alle onderwijsinstellingen, inclusief hogescholen en universiteiten, gesloten.
Uiteindelijk is in oktober 2020 de gefaseerde heropening van scholen ingevoerd waarbij
klas 8 en form 4, examenkandidaten, de lessen konden hervatten. Vanaf jan 2021 zijn
alle scholen in Kenia weer open. Voor onze kinderen in Kenia betekent het dat sommigen
een heel jaar missen en voor een aantal betekent het dat ze versnelt klas 2 en 3 moeten
doorlopen. Ook voor de studenten die de beroepsopleiding volgen zijn de effecten
verschillend. Gelukkig gaan ze allemaal weer naar school. We zullen ze goed blijven
volgen om de impact zo klein mogelijk te houden.
In de eerste helft van 2020 is er intensief contact geweest via email om de situatie van de
individuele studenten te bespreken. Ook is er een zoom vergadering geweest van het

bestuur in Nederland met de lokale adviescommissie in Kenia. In deze vergadering is
besloten tot een kerstactie om de families van studenten en vrijwilligers in Kenia,
Tanzania en de Filippijnen een financiële gift te geven.
De lokale adviescommissie is uitgebreid met één persoon, Ann Nduku, en bestaat nu uit
zeven personen.
Door Corona kon het jaarlijkse bezoek van leden van het bestuur van Kids to School geen
doorgang vinden.
Tanzania
Tanzania heeft slechts een korte lockdown gehad. De scholen zijn een korte tijd gesloten
geweest en de vijf studenten daar hebben bijna het hele jaar onderwijs genoten en geen
vertraging opgelopen. In Tanzania hebben we vier studenten op de middelbare school en
één studente op de lagere school. Omdat in Tanzania de middelbare school vrij is, betaalt
Kids to School voor deze kinderen het kostschoolgeld en schoolbenodigdheden. Kids to
School sponsort nog één Tanzaniaans kind op de lagere school.
Het geld dat gedoneerd is aan de Baobab Home in Bagamoyo is gebruikt voor de
aanschaf van studieboeken voor Steven Tito Academy en als bijdrage voor de algemene
kosten van de Baobab home.
Door Corona heeft geen van de bestuursleden een bezoek kunnen brengen aan de
Baobab home. De voorzitter heeft één maal een telefonisch gesprek gehad met de vier
middelbare scholieren en een aantal keren heeft de voorzitter deelgenomen aan een
zoom meeting met medewerkers en kinderen van de Baobab Home en de Steven Tito
Academy.
Filippijnen
De twee universiteitsstudenten die we in de Filippijnen sponsoren hebben vanaf maart
2020 voornamelijk online les gehad. Beide studenten hebben geen vertraging opgelopen.
Het geplande bezoek van de voorzitter van Kids to School aan de Filippijnen heeft door
Corona niet plaats kunnen vinden. Er is enkele keren e-mailcontact geweest met de
contactpersoon en met de studenten over de voortgang van de studie.
4. Toekomst St. Kids to School
Het aantal studenten is de laatste jaren gegroeid. Eind 2020 zaten er 30 studenten in het
programma. Dit betekent dat de werkzaamheden en de verantwoordelijkheid van de
vrijwilligers vooral in Kenia en Tanzania toenemen. In Nederland zal de financiële
draagkracht voldoende moeten blijven om de studenten een volledige opleiding te
kunnen geven. Er is besloten dat een maximum aantal studenten van twintig in Kenia, zes
in Tanzania en twee in de Filippijnen. Dit is een goed aantal om zowel de persoonlijke
ondersteuning door de mentoren als de financiële draagkracht te waarborgen.
5. Bestuur
Ans Groener, voorzitter
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Financieel overzicht 2020 van de stichting Kids to School

Vermogensoverzicht ultimo 2020

Toelichting vermogensoverzicht
De bezittingen ad euro 24.219 bestaan uit banksaldi. Het banksaldo in Kenia wordt zo laag
mogelijk gehouden. Voor de omrekening is ultimo 2019 gerekend met een koers van 1 euro
op 110 Ksh en eind 2020 met een koers van 1 euro op 123 Ksh.
Het exploitatieoverschot 2020 ad euro 6.751 wordt net als in voorgaande jaren toegevoegd
aan de bestemmingsreserve. Deze reserve is bedoeld voor de financiering van projecten. Het
bestuur wil voldoende reserve aanhouden om exploitatietekorten die kunnen ontstaan op te
vangen. De stichting streeft ernaar om naast eenmalige donaties langlopende, 5-jarige
toezeggingen, van donoren te ontvangen. Dit is belangrijk omdat de studieduur bijna altijd
langer dan één jaar en vaak zeven tot acht jaar duurt en de studenten voor die periode
afhankelijk zijn van de financiering door de stichting.
In de begroting van 2020 was uitgegaan van een exploitatietekort van ongeveer 5.500 euro.
De Corona pandemie heeft gevolgen gehad voor de studie van onze studenten. Een aantal
studenten heeft slechts een deel van het jaar onderwijs genoten. Dit betekent voor veel
studenten dat hun opleiding vertraagd is en dat ze langer dan gepland in het project zullen
blijven. Het betekent dat een deel van de begrote uitgaven 2020 in een later stadium
gemaakt zullen worden. Dit heeft ertoe geleid dat het verwachte exploitatietekort 2020

uiteindelijk resulteerde in een exploitatieoverschot. Dit is toegevoegd aan de
bestemmingsreserve.
Exploitatieoverzicht

Toelichting exploitatierekening
Het positieve exploitatiesaldo over 2020 bedraagt euro 6.751. In de begroting 2020 was
uitgegaan van een exploitatietekort. Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door extra
ontvangen donaties, waaronder de Corona kerstactie, en anderzijds door lagere uitgaven ten
gevolge van tijdelijke sluiting van scholen door de pandemie. Dit laatste betekent een
verschuiving van de kosten naar latere jaren. Het exploitatieoverschot wordt toegevoegd
aan de bestemmingsreserve. In de exploitatierekening van 2019 is gerekend met een koers
van 1 euro op 110 Ksh, in 2020 is gerekend met een koers van 1 euro op 123 Ksh. Voor 2021
verwachten we een deel van de opgebouwde bestemmingsreserve te moeten inzetten.
Kenia
De coronapandemie en daardoor het sluiten van de scholen heeft ertoe geleid dat veel
studenten slechts een deel van het jaar onderwijs genoten hebben. Voor veel studenten is
nog niet helemaal duidelijk hoe de duur van de verdere studie wijzigt. Kenia heeft namelijk
het jaarrooster op de middelbare scholen en de universiteiten gewijzigd vooral door de

lengte van vakanties te verkorten. De verwachting is dat de totale kosten per student niet
echt zullen veranderen.
Nieuwe studenten worden altijd voorgedragen door stichtingen waar we mee samenwerken
en in Kenia ook door leden van de lokale adviescommissie. De aanvragen daar worden
beoordeeld door twee leden van de lokale adviescommissie in Kenia en vervolgens besluit
het bestuur van de stichting in Nederland of de aanvraag geaccepteerd wordt.
Tanzania
In 2020 waren vijf studenten uit Tanzania opgenomen in het programma. Naar verwachting
zullen vier hiervan eind 2022 hun middelbare schoolopleiding afronden. De mogelijkheid
bestaat dat deze studenten een vervolgstudie zullen aanvragen. Eén student volgt nog lager
onderwijs. In Tanzania wordt nauw samengewerkt met de Baobab Home.
Ontvangen donaties die specifiek geoormerkt zijn voor de Baobab Home in Tanzania worden
een op een overgemaakt naar dat The Baobab home in Tanzania.
Filippijnen
In 2020 waren twee studenten uit de Filippijnen opgenomen in het programma. Zij zullen
naar verwachting in 2022 hun opleiding afronden. Aanvragen voor nieuwe studenten
worden in de Filippijnen besproken met de contactpersoon aldaar.
Goedgekeurd 22-10-2021.

