
Jaarverslag Stichting Kids to School 2021 

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. 
Begin 2021 zaten er 31 studenten in het programma. In 2021 zijn vier studenten 
afgestudeerd en zijn er twee nieuwe studenten in het programma opgenomen. Eind 
2021 hadden we in totaal  dus 30 studenten, 20 meisjes en 10 jongens, in het 
programma: 24 studenten in Kenia, 5 studenten in Tanzania en 1 student in de 
Filippijnen.  
 

2. Algemeen 

In 2021 heeft het bestuur drie maal digitaal vergaderd. Tussendoor zijn er, afhankelijk 
van het onderwerp, telefonische contacten geweest van de voorzitter met de 
penningmeester of de secretaris.  
Ook in 2021 heeft Covid een groot effect gehad op het onderwijs. Gelukkig is sinds het 
begin van 2021 het onderwijs weer mogelijk voor alle scholieren en studenten van Kids 
to School. Meer hierover bij het bespreken van de activiteiten in de verschillende landen. 

3. Activiteiten in de verschillende landen waar Kids to School actief is 

Kenia 
Het afgelopen jaar zijn er twee studenten afgestudeerd. Twee nieuwe studenten, een 
man en een vrouw, zijn in het programma opgenomen. Beiden hebben de kans gekregen 
hun al begonnen beroepsopleiding met hulp van Kids to School voort te zetten. 
Sinds januari 2021 zijn alle scholen in Kenia weer open en zijn alle scholieren en 
studenten weer met hun studie gestart.  Kenia heeft er voor gekozen om gedurende de 
jaren 2021, 2022 en 2023 vier semesters i.p.v. drie semester per jaar op de middelbare 
scholen te organiseren. Dit om een snelle doorstroom van scholieren te bewerkstelligen. 
Het betekent wel dat leerlingen en leerkrachten extra zware jaren voor de boeg hebben. 
Aan de hand van de behaalde resultaten hebben we gezien dat door het sluiten van de 
scholen de kinderen een studie-achterstand hebben opgelopen Het lijkt erop dat de 
meeste kinderen dit weer bijgespijkerd hebben.  
In april 2021 zijn er vier kinderen geslaagd voor het eindexamen van de middelbare 
school. Drie van hen zijn in september aan hun beroepsopleiding gegonnen, de vierde 
moet nog een keuze maken. 
Ook in 2021 is er via email intensief contact geweest met de lokale adviescommissie 

(LAC) om de situatie van de individuele studenten te bespreken. Er zijn  drie digitale 

vergaderingen en één fysieke vergadering geweest van het bestuur met de LAC.  



Het afgelopen jaar is besloten de selectie van nieuwe studenten en de begeleiding van 

de studenten te intensiveren. 

De toelatingsprocedure in Kenia is op een aantal punten gewijzigd. Alle aanvragen 
dienen altijd eerst beoordeeld te worden door de lokale advies commissie (LAC), die 
maakt de eerste selectie. Vervolgens wordt de familie van de geselcteerde kandidaat 
bezocht door twee leden van de LAC. Zo hoopt de stichting een goed beeld te krijgen van 
de financiële situatie en de betrokkenheid van de familie. De ervaring is dat steun van de 
familie voor de student en voor de afspraken die wij maken met de student van groot 
belang is.  
Onze studenten zijn jonge mensen op weg naar volwassenheid en krijgen soms ook te 
maken met tegenslagen. Het is belangrijk daar oog voor te hebben en tijdig begeleiding 
op te zetten. Alle studenten hebben een eigen mentor. Er is afgesproken dat er  
maandelijks telefonisch contact zal zijn tussen mentor en studenten die een 
beroepsopleiding volgen   
In oktober 2021 heeft de voorzitter van de stichting een 5-daags bezoek aan Nairobi 

gebracht. Tijdens dit bezoek heeft ze de LAC intensief gesproken en heeft ze actief 

meegedaan aan de studentendag.  

De verwachting is dat in 2022 twee studenten hun studie zullen afsluiten. Vijf  

middelbare scholieren zullen eindexamen doen en zullen hopelijk met hun 

beroepsopleiding beginnen. We verwachten in 2022 een aantal nieuwe studenten te 

zullen opnemen in het programma. 

 
Tanzania 
In 2021 hebben we geen bezoek kunnen brengen aan Tanzania.  
In Tanzania sponseren we één studente op de lagere school en vier studenten op de 
middelbare school. De lagere school, de Steven Tito Academy, is opgericht door en 
onderdeel van de Baobab home. De stichting sponsort vanaf het begin algemene kosten 
van de Baobab Home. De voorzitter heeft deelgenomen aan een zoom meeting met 
medewerkers en kinderen van de Baobab Home en de Steven Tito Academy. Ook is er 
een aantal keren telefonisch contact geweest met de voorzitter van de Baobab home.  
In Tanzania is de middelbare school gratis. Middelbare scholieren die opgenomen zijn in 
het programma worden ondersteund in de kosten van levensonderhoud en 
schoolbenodigdheden. Ze zijn allemaal oud-leerlingen van de Steven Tito Academy. De 
middelbare scholieren zitten nu allemaal in klas vier en zullen aan het eind van dit jaar 
het eindexamen op O-level doen. Afhankelijk van hun resultaten kunnen ze hierna door 
naar een beroepsopleiding of naar een middelbare school die opleidt tot een A-level. De 
voorzitter heeft één maal een telefonisch gesprek gehad met de vier middelbare 
scholieren. Met hulp van de Baobab home zijn de resultaten van de studenten verkregen.  
Omdat we in Tanzania nu te maken krijgen met de keuze van een beroepsopleiding of 
een vervolg op de middelbare school tot een A-level niveau gaan we in 2022 op zoek 
naar een contactpersoon die ons kan helpen met de keuze van de opleiding en die ook 
als mentor voor de studenten kan functioneren.  
 
Filippijnen 
De twee universiteitsstudenten die we in de Filippijnen sponsoren hebben in 2021 online 
les gehad. Een van de twee studenten is in juni 2021 afgestudeerd. Er is enkele keren e-



mailcontact geweest met de contactpersoon en met de studenten over de voortgang van 
de studie. In de Filippijnen willen we in ieder geval één nieuwe student aannemen.  
Het geplande bezoek van de voorzitter van Kids to School aan de Filippijnen heeft ook dit 
jaar door Corona niet kunnen plaatsvinden.  
 
Toekomst St. Kids to School 
Het aantal studenten is de laatste jaren stabiel. Eind 2021 zaten er 31 studenten in het 
programma. De bedoeling is ook de komende jaren ongeveer 30 studenten in het 
programma te houden.  
Oorspronkelijk is de stichting opgericht om studenten een beroepsopleiding te geven. Dit 
is vrij snel veranderd omdat de overgang van lagere school naar middelbare school vaak 
een kritische periode is en dat door culturele en financiële factoren de kans bestaan dat 
er niet voor vervolgonderwijs gekozen wordt. Tegelijkertijd weten we dat er minder 
organisaties zijn die beroeps of academisch onderwijs steunen. Dit jaar willen we 
aandacht geven aan de verdeling van studenten over zij die middelbaar onderwijs volgen 
en zij die een beroepsopleiding volgen. De kosten voor de beroepsopleiding zijn hoger 
dan die van de middelbare school. Dit betekent dat we de financiën in de gaten moeten 
houden. Gelukkig is de financiële situatie van de stichting gezond.  Ook is er meer 
begeleiding nodig voor de studenten die na de middelbare school verder studeren.  

Bestuur 

Ans Groener, voorzitter 
Caroline Houben, penningmeester 
José Boerrigter, secretaris 

  



Financieel overzicht 2021 van de stichting Kids to School 

 
Vermogensoverzicht  2021 
 

2021 2.020

Bezittingen

Liquide middelen

Triodos, lopende rekening 12.077€                    12.962€                     

Triodos, rendementsrekening 12.228€                    11.252€                     

Equitie bank, lopende rekening 2.508€                      5€                                

Totaal bezittingen 26.812€                    24.219€                     

Vermogen

Bestemmingsreserve 24.219€                    17.468€                     

Realisatie lopend jaar 2.593€                      6.751€                        

Totaal vermogen 26.812€                    24.219€                     

 
 

Toelichting vermogensoverzicht 

De bezittingen ad euro 26.812  bestaan uit banksaldi. Het banksaldo in Kenia ad 2.508 euro 
wordt aangehouden in Ksh. Voor de omrekening is ultimo 2021 gerekend met een koers van 
1 euro op 120 Ksh , eind 2020 bedroeg de omrekenkoers 1 euro op 123 Ksh. 

Het exploitatieoverschot 2021 ad euro 2.593  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 is dan één jaar en vaak zeven tot acht jaar duurt en de studenten voor die periode 
afhankelijk zijn van de financiering door de stichting. Zie ook de toelichting bij het  
exploitatieoverzicht 2021. 

 

 

 

 

  



Exploitatieoverzicht  

Begroting 2022 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020 Begroting 2020

Inkomsten

5 jarige donaties 13.604€               16.044€                13.604€               15.174€                12.674€               

Donaties Baobab home 1.500€                 2.765€                  1.500€                  2.010€                  1.500€                 

Donatie studenten Tanzania 1.600€                 1.600€                  1.600€                  1.600€                  1.500€                 

Overige ontvangen donaties 4.000€                 5.810€                  3.000€                  3.360€                  3.000€                 

Donaties Corona actie 25€                        1.880€                  -€                           

Totaal ontvangsten 20.704€               26.244€                19.704€               24.024€                18.674€               

Uitgaven

Studenten Kenia  €               18.419  €               14.413  €               17.502 11.025€                17.000€               

Baobab Home, Tanzania  €                 1.500  €                  3.031  €                 1.500 2.052€                  

Studenten Tanzania 1.360€                 1.191€                  1.705€                  1.436€                  1.430€                 

Studenten Phillipijnen  €                 1.600  €                  2.058  €                 2.646 1.413€                  3.000€                 

Projectkosten Kenia 1.000€                 982€                      500€                     151€                      570€                     

Studentendag Kenia 1.000€                 998€                      1.100€                  1.100€                 

Overige kosten studenten 1.000€                 691€                      250€                     250€                     

Bijzondere acties 849€                      -€                           

Reiskosten 500€                     750€                     

Bankkosten 250€                     222€                      175€                     159€                      125€                     

Publiciteitskosten 75€                       65€                        70€                        65€                        55€                       

Overige kosten studenten 123€                      

Totaal uitgaven 26.204€               23.651€                25.948€               17.273€                24.280€               

Per saldo (5.500)€                2.593€                  (6.244)€                6.751€                  (5.606)€                

 

Toelichting exploitatierekening 

Het positieve exploitatiesaldo over 2021 bedraagt euro 2.593. In de begroting 2021 was 
uitgegaan van een exploitatietekort. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door meer 
ontvangen donaties (ruim 5.000 euro) dan begroot. Ook zijn de gerealiseerde projectkosten 
in Kenia lager dan begroot doordat enkele studenten iets later gestart zijn met de opleiding. 
Ook een aantal andere uitgaven zijn lager uitgevallen. De gerealiseerde gemiddelde koers in 
2021 bedroeg 1 euro op 123 Ksh. De uitgaven in Tanzania worden in dollars en in de 
Filippijnen in euro voldaan. Het exploitatieoverschot wordt toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve.  

Het streven van de stichting is voldoende reserves aan te houden om de gestarte projecten 
bij tegenvallende inkomsten te kunnen garanderen. Wat opvalt is dat de gerealiseerde 
inkomsten in de afgelopen jaren hoger zijn dan begroot. In 2021 ruim 6.000 euro meer en in 
2020 ruim 5.000 euro meer. De belangrijkste reden hiervoor is dat in de begroting uitgegaan 
wordt van toegezegde donaties middels afgesloten contracten en het 
voorzichtigheidsprincipe gehanteerd wordt ten aanzien van overige donaties. In de 
afgelopen jaren is actief ingezet op het werven van meer donoren, hetgeen zoals blijkt uit de 
realisatie gunstig uitgepakt heeft.  



De begroting 2022 is gebaseerd op de toegezegde donaties volgens afgesproken contracten 
en verwachte overige donaties op basis van ervaringen uit het verleden. De uitgaven zijn 
gebaseerd op aangegane verplichtingen met studenten in de drie landen.  

Kenia 

In 2021 waren 25 studenten in Kenia opgenomen in het programma van de stichting. Drie 
studenten hebben in de loop van het jaar hun opleiding afgerond en er zijn twee nieuwe 
studenten gestart. In de begroting 2022 zijn 24 studenten opgenomen in het programma, 
naar verwachting zullen er drie in de loop van het jaar hun opleiding afronden. 

Nieuwe studenten worden altijd voorgedragen door stichtingen waar we mee samenwerken 
en door leden van de lokale adviescommissie in Kenia. De aanvragen worden beoordeeld 
door de lokale adviescommissie in Kenia, zij brengen advies uit aan het bestuur van de 
stichting. In het jaarverslag wordt de procedure verder toegelicht. 

Tanzania 

In 2021 zijn 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 The Baobab home in Tanzania.  

Filippijnen 

In 2021 waren twee studenten uit de Filippijnen opgenomen in het programma. Een student 
heeft in 2021 de opleiding afgerond. In 2022 zal een nieuwe student in het programma 
worden opgenomen. Aanvragen voor nieuwe studenten worden in de Filippijnen besproken 
met de contactpersoon aldaar.  

Goedgekeurd door het bestuur, 16 maart 2022 

Ans Groener, voorzitter 
Caroline Houben, penningmeester 
José Boerrigter, secretaris 

 

 


