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2 ALGEMEEN 
 
2.1  Algemeen 
 
De Stichting Watoto Samburu te Laren (NH) is opgericht op 27 maart 2000 door het kunstenaarsechtpaar 
Marianne & Hans Houtkamp na hun eerste bezoek in 1999 aan de Samburu, Kenia. Het gebied ligt op de 
grens van het Buffalo Springs National Reserve en het Samburu National Reserve, in het noord-oosten van 
Kenia. 
 

De Stichting heeft als primair doel het verzorgen van ondersteuning van educatie en medische hulp voor de 
jongeren van de Samburu-stam en op zeer directe wijze bij te dragen aan verbetering van de toekomst van de 
kinderen ('watoto'). De projecten richten zich op scholing, water, medische verzorging, voedsel en dergelijke. 
 

Dit wordt mogelijk gemaakt door de zeer gewaardeerde bijdragen van onder andere donateurs, sponsoren, 
vrijwilligers en belangstellenden. De Stichting is geregistreerd als ANBI. 
 
2.2 Kenmerken van de projecten: 
 

• direct 
• zelf 
• in eigen beheer 
• eigen funding 
• kleinschalig 

 
2.3  De missie is: 
 

• verbeteren omstandigheden 
• scholing voor jongeren, zodat zij hun situatie in een oprukkende westerse wereld beter kunnen 

begrijpen 
• behoud van eigen cultuur en tradities en de kracht daarvan te plaatsen 

 
Voor nadere informatie, zie www.watotosamburu.nl 
 
2.4 Bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Watoto Samburu bestaat uit: 

• Hans Houtkamp, voorzitter 
• Marianne Houtkamp, secretaris 
• Hans Bosman, penningmeester 
• Erik van Aken, projectlid 
• Marjolein Bosman, projectlid 
• Yvonne Koot, projectlid 

 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondentieadres: Steffenshein 4 – 1251 ZE Laren (NH) Email:   info@watotosaamburu.nl 
Telefoon: 035 – 538 6354 Website: www.watotosamburu.nl 
Bank: 230 6687 KvK inschrijvingsnr: 32079003 
IBAN: NL05 INGB 0002 3066 87 – BIC INGBNL2A ANBI registratienr: 8163.52.239 

mailto:info@watotosaamburu.nl
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2.5                Verslag boekjaar/projecten 2009 en 2010

Deze jaren hebben vooral in het teken gestaan van het voorbereiden van bouwplannen, funding van
middelen ter financiering daarvan en het structureren van het medische programma via de in 2008 tot stand
gebrachte nieuwe Simba Clinic.

Het bestuur is en wordt bijgestaan door een projectgroep, onder leiding van Frans Smaal. Deze commissie
is instrumenteel in de begeleiding van de bouwprojecten en bestaat verder uit Henk Blijenburg en Reina en
Wim van Velze en de medische en voedsel programma's van de Simba Clinic ondersteunt David Dijkstra.
In Kenia worden de doelen operationeel geïmplementeerd en geleid door Joseph Leyian en de
schoolprojecten door Janet Jalloul. Er is lokaal een aantal leraren voor de lagere school in dienst, een nurse
voor de clinic en een kok voor het voedselproject.
Voor de bouw is er een goede samenwerking met een lokale aannemer, die zoveel mogelijk gebruik maakt
van de lokale Samburu mensen.

In het hart van de activiteiten staat de Samburu Community School, een lagere (primary) school. De
operationele continuiteit van deze school is belangrijk voor de ontwikkeling van de jongeren en de school
heeft ook een centrale functie in het gebied met positieve uitstralingseffecten voor de omwonende
gemeenschap.

De school is centraal gelegen tussen een aantal woondorpen. Er is een aanzienlijk stuk grond, ca. 6 acres ~
25.000 m2, verkregen rond de school, omheind met hekwerken en één centrale ingang, waardoor een
compound is ontstaan. Op de compound zijn over de afgelopen periode geleidelijk de meeste van de
activiteiten van de Stichting geconcentreerd. Behalve de schoollokalen zijn daar de Simba Clinic,
watersysteem tanks, een keuken, opslagruimtes voor voedsel en materialen, huisjes en vergaderruimten
voor de leraren en de nurse, speeltoestellen, een voetbalveld, sanitaire voorzieningen, bibliotheek, en
dergelijke.
Deze centralisering bevordert de efficiente ontwikkeling, beheer, toezicht en uitbouw van de projecten en
doelstelllingen.

2.6                Projectuitgaven

Project operations Primary school:
Dit is de harde kern voor de Stichting. In de loop van 2008 is voor een periode van vijf jaar het budget
voor de continuiteit hiervan gegarandeerd. Dit omvat vooral salarissen personeel, leermiddelen,
onderhoud, voedsel voor de leerlingen.
Een belangrijk speerpunt is het school-voedselproject, gestart in 2009 voor vijf jaar, gericht op het
verstrekken van een, zo mogelijk twee maaltijden per dag aan leerlingen van de school. Dit beoogt de
gezondheidssituatie van deze jongeren en het bezoeken van de school te bevorderen. Dit lijkt uitstekend te
verlopen.

Project Simba Clinic:
De clinic is primair gericht op het bewaken en verbeteren van de gezondheidsituatie van de leerlingen van
de school en het personeel. Zowel curatief als preventief als educatief wordt opgetreden. Er wordt gewerkt
aan een prioriteitenprogramma. De kosten van de nurse lopen mee in het schoolbudget. Geregeld worden
lokaal rechtstreekse donaties voor medijnen en hulpmiddelen ontvangen, zodat de kosten beperkt blijven.
Onderhoud van de clinic en het solar-systeem zijn nog beperkt, na de recente nieuwbouw. Het solar-
systeem, met name voor het koelhouden van medicijnen, is het eerste electra project in de buurt en werkt
prima.
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Projectuitgaven (vervolg)

Project Vrouwen support:
Met kleinschalige ondersteuning (naaimachines, kralen) voor actieve vrouwengroepen worden creative en
handelsactiviteiten gestimuleerd en met microkredieten vooruitgebracht. Dit bevordert de zelfstandigheid
van vrouwen en geeft wat extra inkomsten.

Project study sponsering:
Hoewel er primair projecten voor de gehele school en gemeenschap gesteund worden, wordt een beperkt
aantal van de beste leerlingen van de school gesponsord voor hun vervolg opleidingen buiten het Samburu
gebied. Zij kunnen hiermee een voorbeeld/rolmodel voor andere leerlingen om hun uiterste best te doen en
daarmee hun toekomstmogelijkheden te verbeteren. De studies verlopen tot nu toe verspoedig.

Project Watersysteem:
Het onderhoud van het watersysteem ontmoette in de verslagperiode enige tegenslag door schades als
gevolg van overstromingen. Met het bouwen van muren rond het generator/pomphuisje hopen we dit effect
verder te beperken. Voor een redelijk bedrag kon een andere generator worden verkregen. Inmiddels
functioneert het systeem weer. De onderhoudskosten omvatten ook de diesel voor het draaien van de
generator. Het schone water is vooral van belang voor de schoolleerlingen, het verbetert de
gezondheidssituatie. Ook voor de bouwprojecten (productie van bouwstenen in eigen beheer) is een
stabiele water situatie onmisbaar.

Project Nieuwbouw compound:
Als nieuw project is gestart met voorbereidingen voor nieuwbouw van schoollokalen, lerarenhuisjes,
lerarenkamer, sanitaire voorzieningen en schaduwshelters. Bestaande voorzieningen zijn onvoldoende. Het
doel is het aantal schoollokalen uit te breiden tot één lokaal per leerjaar; de oude lokalen staan op
instorten. Ook de woonsituatie voor de leraren is onhoudbaar geworden. In dit project wordt ook een goede
efficientere indeling van het terrein van de compound nagestreefd. En De projectgroep levert enorm goede
input in deze voorbereidingen. Intussen wordt in eigen beheer gewerkt aan de productie van voldoende
bouwstenen. Dit vergt grote aantallen, waaraan hard gewerkt wordt.

Project Management / Landcruiser:
Zonder goede en betrouwbaar lokale ondersteuning kan de succesvolle uitvoering van de projecten niet (zo
snel) gerealiseerd worden. Hiervoor wordt aan deze uitstekende en loyale organisator vergoeding verstrekt
voor onkosten, verblijf en transport. Ook is in 2009 een Toyota Landcruiser aangeschaft, waardoor de
transportkosten beter uitkomen en flexibeler vervoer van mensen en middelen kan plaatsvinden. Met eigen
vervoer kan ook vaak goedkoper ingekocht worden.

Community projects:
Dit betreft enkele algemene bijdragen aan kleine gemeenschapsprojecten in het doelgebied.

Overige lasten

Fundraising/Promotiekosten omvat de gietkosten van opeenvolgende jaargangen kleine bronzen beeldjes
van Marianne Houtkamp (zie website), ten behoeve van grotere donateurs.
Kosten Stichting betreft de jaarlijkse kamer van koophandelbijdrage, website, email, internet kosten en
dergelijke.
Bankkosten volgen vooral uit de overboekingen naar Kenia.
Bestuur en projectgroep ontvangen geen vergoeding en dragen hun eigen kosten grotendeels zelf.
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2.7                Baten

Donaties:

Dit betreft, zonder daaraan verbonden opdracht, ontvangen geldbedragen ter ondersteuning van de
activiteiten van de Stichting. Het omvat grotere en kleinere bedragen, zowel incidenteel als van periodiek
donateurs. Met name in 2010 zijn enkele grotere donaties ontvangen, hetgeen zeer verheugend is en een
versnelling van het nieuwbouwproject heeft gegeven.

Overige opbrengsten:

Betreft de opbrengst van kalenders en diverse voorwerpen uit de vrouwenprojecten uit Kenia die in
Nederland verkocht worden.

2.8                Balans

Activa
Voorraden omvat de voorraad bronzen beeldjes ten behoeve van grotere donateurs.
Liquide middelen zijn op een bank- en spaarrekening aanwezige geldmiddelen. 

Het Stichtingskapitaal is ter overbrugging tot uitvoering van de in voorbereiding zijnde projecten als buffer
tijdelijk hoger. Hiermee kan op verantwoorde wijze aan de voorbereidingen gewerkt worden. De Stichting
heeft daarmee een gezonde financiele positie.

Met name de te verwachten uitgaven voor het Project Nieuwbouw compound zijn evenwel zodanig dat in
de komende jaren nog substantiele donaties verkregen moeten worden om deze ambitieuze plannen
volledig te kunnen realiseren. Of dit in tijden van economische crisis mogelijk zal zijn, moeten worden
afgewacht. Wij vertrouwen op de kracht en welwillendheid van het loyale donateursnetwerk.

Juni 2012 - J.G. Bosman, penningmeester
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3                BALANS PER 31 DECEMBER 2010 

31 december 2010

€ €

31 december 2009

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden  (1) 4.244 5.211
Liquide middelen  (2) 168.299 72.718

 172.543 77.929

 172.543 77.929

PASSIVA

Stichtingskapitaal  (3)

Stichtingsvermogen 227 227
Overige reserves 170.106 76.402

170.333 76.629

Kortlopende schulden  (4) 2.210 1.300

 172.543 77.929
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4                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER   2010

2010

€ €

2009

€ €

Baten  (5) 147.675 72.019

Lasten

Projectuitgaven  (6) 46.442 51.534
Overige lasten  (7) 7.530 6.961

 53.972 58.495

Resultaat 93.703 13.524
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5                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Liquide middelen/Algemene reserve

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De financiële positie van de Stichting is zodanig dat de lopende projecten voldoende gedekt zijn en
bestaande verdere project-ideëen momenteel verantwoord voorbereid kunnen worden.
Verdere financiering is evenwel onmisbaar voor nieuwe en de continuiteit van lopende projecten.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten zijnde donaties, verkoopopbrengsten en rente,
en anderzijds de projectuitgaven en andere lasten van het jaar.
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6                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 

VLOTTENDE ACTIVA

1. Voorraden

31-12-2010

€

31-12-2009

€

Grond- en hulpstoffen

Voorraad beeldjes 4.244 4.999
Voorraad polo's - 212

4.244 5.211

2. Liquide middelen

ING Bank 6.582 5.758
ING Bank Rentemeerrekening 161.717 66.960

168.299 72.718

3. Stichtingskapitaal

Stichtingsvermogen, gestort bij oprichting 227 227
Algemene reserves 170.106 76.402

170.333 76.629

4. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Saldo spaarprogramma 2.210 1.300
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7                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER  2010

2010

€

2009

€

5. Baten

Donaties 144.791 67.741
Overige opbrengsten 1.167 2.318
Ontvangen rente 1.717 1.960

147.675 72.019

6. Projectuitgaven

Project operations Primary School 23.873 12.496
Project Simba Clinic 119 38
Project vrouwen support 600 96
Project study sponsoring 3.843 1.336
Onderhoud watersysteem 8.894 1.811
Project nieuwbouw compound 3.872 8.675
Project management kosten 2.990 2.466
Toyota Landcruiser pick-up 2.251 24.515
Community projects - 101

46.442 51.534

7. Overige lasten

Fundrasing/promotiekosten 7.022 4.948
Kosten Stichting 378 1.817
Bankkosten 130 196

7.530 6.961
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