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De Stichting Watoto Samburu te Laren (N-H) is opgericht op 27 maart 2000.
De Stichting heeft als primair doel het verzorgen van ondersteuning van educatie en medische hulp
voor de jongeren van de Samburu-stam.
Voorts wordt dit bevorderd door ondersteuning van bredere gemeenschapsprojecten in de woondorpen.
Het gebied waarop dit is gericht, ligt op de grens van het Buffalo Springs National Reserve en het Samburu
National Reserve, in het noorden van Kenia.

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

De Stichting is opgericht door Hans en Marianne Houtkamp, kunstenaars te Laren (N-H).
Zij willen graag iets terug doen voor de stam en het gebied waaraan zij zoveel inspiratie voor hun werk ontlenen.
In het bijzonder om op zeer directe wijze te kunnen bijdragen aan mogelijke verbetering van de toekomst van de
kinderen van de Samburu stam ('Watoto Samburu ') spreekt alle betrokken zeer aan.
De samenwerking sinds 1999 in en met de Samburu is heel goed geworden, waardoor verdere projecten in goede
samenspraak bedacht en tot verdere ontwikkeling gebracht kunnen worden.

De geldmiddelen van de Stichting worden vooral verworven uit Donaties en vergelijkbare geldstromen.
In 2008 zijn enkele omvangrijke donaties ontvangen ten behoeve van het Simba Clinic project . Deze sponsors
is veel dank verschuldigd, omdat de bijdragen zeer bijdroegen aan het snelle tempo van de afbouw en goede inrichting
van de Clinic.
De Samburu Community School , een lagere (primary) school die in ons Samburu gebied al een aantal jaren actief
is, vervult in het gebied een zeer belangrijke centrale rol. De Stichting werkte reeds goed samen met de schoolleiding
en heeft zich in de loop van 2008 gecommiteerd om het budget van de school voor de komende vijf jaar te garanderen.p g g j j g
Dit biedt de Stichting ook een goede basis voor het succesvol ontwikkelen van andere projecten, als altijd in overleg
met de gemeenschap.
Een goed voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van een vrouwenlokaal, op de compound van de school. De lopende
kleinschalige Vrouwenprojecten  kunnen daarmee beter ondersteund worden.
Het Watersysteem  functioneert prima en het onderhoud  daarvan verloopt bevredigend.
Overige kleinere gemeenschapsprojecten, zoals ondersteuning van de secondary study enkele jongens en meisjes,
als rolmodel, zijn belangrijk en kunnen vaak met hele kleine bedragen veel nut teweeg brengen.

Sinds de oprichting heeft de Stichting in totaal ruim € 300.000 aan inkomsten ontvangen.
Onze grote sponsors hebben wij met een bronzen beeldje kunnen bedanken.
Van de totale baten is 70% aan projecten besteed. De rest is in kas voor de lopende projecten.
De kosten van de Stichting zijn beperkt. De kosten ratio over 2008 was 10% en cumulatief historisch 9%.

De Stichting heeft een zgn fiscaal nummer (ANBI), waardoor de ontvangen donaties vrijgesteld zijn van schenkingsrecht
en voor de donateurs, met zekere marges, fiscale aftrek van toepassing kan zijn.

Het Bestuur ontvangt geen vergoeding en draagt alle eigen kosten zelf.
Door de directe en particuliere benadering kan bijna de gehele inkomstenstroom worden aangewend voor de
beoogde doeleinden. Het Bestuur acht dit een zeer belangrijk principe.

Adres Steffenshein 4 - 1251 ZE  Laren (N-H) Telefoon 035 - 538 6354
Email info@watotosamburu.nl Website www.watotosamburu.nl
Bank Postbank 230 6687
Fiscale ANBI # 8163.52.239 KvK Gooi- en Eemland 32079003
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BALANS bedragen in €

per 31 december 2008 2007
ACTIVA

Liquide middelen 58.270 69.408

Voorraden 5.749 8.924

Vorderingen en overige vlottende activa 0 0

64.019 78.332

PASSIVA

Stichtingsvermogen 227 227

Algemene reserve 62.878 75.028

Crediteuren en overlopende passiva 915 3.077

64.020 78.332

STAAT VAN BATEN EN LASTEN over het jaar

2008 2007

Donaties 62.199 59.852
Overige verkoopopbrengsten 978 380
Ontvangen rente 1.508 1.491

TOTAAL BATEN 64.685 61.723

Simba Clinic 41.561 7.875
Samburu Community School 6.518 0
Vrouwen projecten 10.828 445
Watersysteem, aanleg 0 10.982
Onderhoud Watersysteem 5.056 4.696
Project Study Simon 2.120 1.333
Project management locaal 3.456 10.155
Algemene hulp 0 123

SUBTOTAAL PROJECT UITGAVEN 69.539 35.609

Fundrasing/Promotiekosten 6.602 9.690
Kosten Stichting 103 246
Bankkosten 591 222

TOTAAL LASTEN 76.835 45.767

NETTO RESULTAAT (12.150) 15.956
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TOELICHTINGEN BALANS EN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN
De balansposten zijn alle gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De baten worden tegen de nominale waarde verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd.
De lasten worden tegen de nominale waarde toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Liquide middelen / Algemene reserve
De liquide middelen zijn opgenomen in vooral rentedragende rekeningen bij Postbank.
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.

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 periodieke donateurs.

Diverse verkooppbrengsten
Dit betreft de opbrengst van bij diverse gelegenheden verkochte Keniaanse sieraden en artikelen.

Simba Clinic
De bouw van een nieuwe 'bush'clinic is in 2007 aangevangen en in 2008 gereed gekomen.
Dit gebouw voorziet in medische basishulp voor de school en de gemeenschap en beoogt zich verder te ontwikkelen
tot de basis voor preventieve en curatieve zorg voor ons Samburu gebied.

Samburu Community School
De Stichting heeft zich verbonden aan de Samburu Community School, een lagere (primary) school die in ons
gebied al operationeel was, maar financieel niet meer vooruit kon. Het belang van deze school voor het gebied is
zeer groot. Derhalve is voor een periode van vijf jaar het operationele budget daarvan gegarandeerd, zodat de
instandhouding en ongestoorde voortgang daarvan, middels onder meer salaris leraren, voedsel schoolkinderen eninstandhouding en ongestoorde voortgang daarvan, middels onder meer salaris leraren, voedsel schoolkinderen en
noodzakelijk onderhoud infrastructuur, voorlopig gewaarborg is.

Vrouwen projecten
Ten behoeve van het eerder gestarte naai-machine project is de bouw van een vrouwenlocaal op het terrein
van de school gebouwd. Vrouwen kunnen hier leren werken en werken met naaimachines en vergelijkbare vaardig-
heden opdoen. Hiermee wordt eigen handel en dus inkomsten voor vrouwen gestimuleerd.
Naast het gebouw wordt door de Stichting regelmatig basismaterialen beschikbaar gesteld.

Watersysteem, aanleg
Dit betreft de kosten van de afbouw van het watersysteem in het doelgebied in 2007. 

Onderhoud Watersysteem
Betreft de periodieke onderhoudskosten van het watersysteem, vooral de leidingen, de generator en de pomp.
Ook de dieselkosten worden regelmatig vergoed.

Project Study Simon
Een jonge Samburu genaamd Simon Lewson Lentarie ondersteunen wij bij zijn studie hotel management in Nairobi.
Dit wordt bezien als een voorbeeld/rolmodel voor andere jongeren. Zijn resultaten zijn bemoedigend.

Project management locaal
Zonder goede en betrouwbare lokale ondersteuning kan de succesvolle uitvoering van de projecten niet (zo snel)
gerealiseerd worden. De Stichting heeft het geluk met een uitstekende lokale organisator en begeleider van de
projecten te kunnen werken. Zijn enorme inzet en resultaat dient uiteraard lokaal beloond te worden, hetgeen
geen grote bedragen vergt. Het betreft, naast vergoeding voor activiteiten, vooral ook transportkosten e.d.

Algemene hulp
Dit betreft enkele algemene bijdragen aan kleine gemeenschapsprojecten in het doelgebied.
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VERVOLG TOELICHTINGEN BALANS EN BATEN EN LASTEN

Fundraising/Promotie kosten
Dit betreft de marginale gietkosten van opeenvolgende jaargangen kleine bronzen beeldjes van Marianne Houtkamp,
geïnspireerd op inwoners van de manyatta's van de Samburu-stam in de Samburu-Kenia, voor de grotere donateurs.
Met de groei van het aantal grotere donaties nemen deze kosten ook toe.
Ook de productiekosten van de promotie DVD's zijn hieronder begrepen.

Overige kosten
De Kosten van de Stichting betreffen de jaarlijkse Kamer van Koophandelbijdrage.
De Bankkosten omvatten vooral de kosten voor overboekingen naar Kenia.

July 2009, J.G. Bosman, penningmeester
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