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2 ALGEMEEN 
 
2.1  Algemeen - Doel 
 
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 
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2.5 Verslag boekjaar/projecten 2013 
 
De bouw van de nieuwe schoollokalen is gestaag voortgezet gedurende 2013; het eerste blok van vier 
klassen kwam gereed en het tweede blok is in aanbouw, naar verwachting gereed in het voorjaar 2014.  
Succesvolle realisatie van nieuwe projecten op onze compound, naast de dagelijkse operationele voortgang 
van school, clinic, water en voedselproject, hebben ook voldoende funding van geldmiddelen nodig. 
Dit zijn de kernactiviteiten waarmee de Stichting ook in 2013 weer druk bezig is geweest. 

Vertegenwoordigers van de Stichting zijn begin oktober op werkbezoek geweest in Samburu om de 
bouwvoortgang en kwaliteit te controleren en verdere afspraken te maken. Deze trip was zeer succesvol, 
omdat veel aanvullende ideeen naar boven zijn gekomen waarmee de situatie en de kwaliteit op de 
compound op termijn verder verbeterd kan worden. De samenwerking met en medewerking en kwaliteit van 
werk van de lokale aannemer Eric in alle projecten en ideeen is uitstekend. Zo als ook de inschakeling van 
lokale mensen voor tal van taken in de bouwprojecten een goede uitwerking heeft voor de gemeenschap en 
ook voor de acceptatie van de projecten. 

Janet is still going strong vanuit Nanyuki en zeer instrumenteel in de ordelijke gang van zaken op de 
compound. 
Tot onze grote teleurstelling hebben we na vele jaren afscheid moeten nemen van onze Jossey, die jarenlang 
onze operationele steun en toeverlaat en wegwijzer in Kenia is geweest. Helaas zijn we verzand in het 
nakomen van afspraken. Gelukkig heeft elk nadeel z’n voordeel: onze nieuwe operationele man, vanuit 
Nairobi, heet Muchangi Kamore; jarenlange ervaring met en bijzonder betrokken bij de Samburu, onze 
projecten en in het bijzonder de Simba Clinic. 

De kern van de activiteiten van de Stichting is de Samburu Community School, een lagere (primary) school 
met (nu nog) zeven klassen, die wordt uitgebouwd naar het volledige programma van acht klassen. De 
school heeft in 2012 de officiële overheidregistratie als private school verkegen. Daardoor gaan de 
eindexamens erkend worden. Dit is goed voor de operationele continuiteit van deze school, die heel 
belangrijk is voor de ontwikkeling van de jongeren in de Samburu. De school heeft een centrale functie in 
het gebied met positieve uitstralingseffecten voor de omwonende gemeenschap. 
Er is in de loop der jaren 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 ontwikkeld. Op deze compound 
zijn de meeste van de activiteiten van de Stichting geconcentreerd. De compound is centraal gelegen tussen 
een aantal woondorpen. Behalve de schoollokalen bevinden zich daar de Simba Clinic, watertanks, keuken, 
opslagruimtes voor voedsel en materialen, huisjes en vergaderruimten voor de leraren en de nurse, 
speeltoestellen, een voetbalveld, sanitaire voorzieningen, bibliotheek, en dergelijke. 
De centralisering van onze activiteiten op de compound heeft een heel goed effect gehad op efficiente 
ontwikkeling, beheer, toezicht en uitbouw van de projecten en doelstelllingen van de Stichting. 
 
2.6 Projectuitgaven 

Project operations Primary school: 
De continuiteit van het functioneren van de lagere school is cruciaal voor de realisering van de doelstellingen 
van de Stichting. De kosten omvatten vooral salarissen personeel op de compound, leermiddelen, onderhoud, 
voedsel voor de leerlingen. Deze kosten nemen geleidelijk toe met de uitbreiding van het aantal klassen: 
meer leraren, meer leerlingen, meer voedsel enz... 
Het schoolvoedselproject is succesvol met het op de compound verstrekken van maaltijden aan de leerlingen 
van de school om daarmee de gezondheid van deze jongeren en het bezoeken van de school te bevorderen. 

Een belangrijke ontwikkeling in 2013 was dat de twee kleuterscholen (nurseries) die nabij de compound 
operationeel waren gesloten waren. Op de resten daarvan hebben wij kunnen voortbouwen, zodat er nu twee 
nurseries ook op de compound zijn opgenomen en draaien. Daarmee is een lange termijn doelstelling van de 
Stichting door de feitelijke ontwikkelingen versneld gerealiseerd. Het belang is onder meer dat heel jonge 
kinderen aan het naar school gaan wennen, voedsel krijgen, onder het gezondheidscontrole programma van 
de Simba Clinic vallen. Dit is een gewenste ontwikkeling om op adequate wijze een nog betere ‘aanvoer’ 
van leerlingen voor de school te verzekeren. 
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Het is dus juist mooi om te constateren dat de jongere Samburu, die zelf onze school hebben doorlopen, nu 
‘vanzelfsprekend’ hun eigen kinderen naar de school sturen. Indertijd moesten hun ouders nog overtuigd 
worden, maar die slag blijkt gewonnen. 

Project Simba Clinic: 
De kosten van de nurse lopen mee in het schoolbudget hiervóór. De overige kosten zijn voor de Stichting 
beperkt omdat deze veelal uit diverse locale donaties, rechtstreeks aan de Clinic, kunnen worden gedekt. 
De clinic is primair gericht op het bewaken en verbeteren van de gezondheidsituatie van de leerlingen van de 
school en het personeel op de compound. Daartoe wordt curatief, preventief en educatief gewerkt. 
Door wisselingen in personeel en schade aan gebouw en installaties door extreme weersomstandigheden is 
de voortgang van de ontwikkelde prioriteitenprogramma’s ook in deze verslagperiode helaas nog steeds 
gestagneerd. De benodigde reparaties zijn inmiddels gedaan, additionele en instrumenten en medicijnen 
worden aangeschaft en een nieuwe nurse gaat starten. 

Project Vrouwen support: 
Kleinschalige ondersteuning van actieve vrouwengroepen met microkredieten en afnemen van een deel van 
hun productie is voortgezet. Dit geeft hen extra inkomsten, wat de de zelfstandigheid van vrouwen bevordert. 

Project study sponsering: 
Voor enkele van de beste leerlingen van de school worden vervolgopleidingen buiten het Samburu gebied 
gesponsord. Zij zijn hiermee een voorbeeld voor andere leerlingen om hun uiterste best te doen en daarmee 
hun toekomstmogelijkheden te verbeteren. De studies verlopen verspoedig. In 2013 hebben we één van hen, 
Wilson, bezocht op de nieuwe universiteit in Thika, waar wij hem happy en als een vis in het water 
aantroffen. 

Onderhoud Watersysteem: 
Het schone water dat met het watersysteem op de compound beschikbaar is, is vooral van belang voor de 
school, leerlingen en leraren. Het bevordert de leefbaarheid en verbetert de gezondheidssituatie. 
Ook voor de bouwprojecten (productie van bouwstenen in eigen beheer) is een stabiele water situatie 
onmisbaar. Om de continuiteit verder te bevorderen en de operationele kosten te beperken is in 2012 
geïnvesteerd in de ombouw naar zonne-energie aandrijving van de waterpomp. Het systeem loopt nu nog 
veel beter en met minder menselijke inspanning. In 2013 hebben we hier nog wat extra uitgaven voor gedaan 
om de beveiliging van het solar systeem op te voeren. 

Onderhoud compound 
Op de compound met de huidige omvang en inrichting is natuurlijk voortdurend onderhoud nodig. In 
samenspraak met de aannemer is een onderhouds- en reparatieschema opgesteld. En één van de leraren, 
Abel, is aangesteld als supervisor daarvoor. Een parttime onderhoudsman, Kamou, is aangesteld om de 
nodige reparaties bij te houden en uit te voeren. In 2013 is onder meer flink veel tijd en aandacht besteed aan 
het op orde brengen en houden van de omheining van de compound. 

Project Nieuwbouw compound: 
In goede samenwerking met de enthousiaste gemotiveerde lokale aannemer Eric is het grondig voorbereidde 
nieuwe bouwproject van start gegaan met de nieuwbouw van vier lerarenhuisjes ten behoeve van zeven 
leraren en de nurse. De bestaande situatie was niet langer houdbaar. Eind 2012 waren de huisjes gereed en ze 
zijn begin 2013 in gebruik genomen. 
Vervolgens worden acht nieuwe schoollokalen gebouwd, lerarenkamers, sanitaire voorzieningen voor school 
en leraren. De bestaande voorzieningen staan op instorten of zijn onbruikbaar of onaanvaardbaar geworden. 
Het totale project vergt grote bedragen en een aantal jaren doorlooptijd. Als dit allemaal kan worden bereikt 
en afgerond is een toekomst bestendige situatie op de compound tot stand gebracht. Niet alleen omdat het 
nieuw is, maar ook omdat er met duurzame materialen en verantwoorde constructies wordt gebouwd. 

Project Management / Landcruiser: 
Onze lokale project manager heeft veel goed werk verricht. Zowel met het vervoer ten behoeve van het 
voedselproject en andere schoolmaterialen, materialen voor de bouwstenen productie als met communicatie 
en ondersteuning voor de bouw en inrichting. De Landcruiser bewijst uitmuntende diensten, de 
transportkosten zijn lager en vervoer van mensen en middelen is flexibeler. Met eigen vervoer kan ook vaak 
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goedkoper ingekocht worden. In 2013 moest helaas het nodige extra onderhoud en reparatiewerk verricht 
worden aan de pick-up, omdat de vorige manager deze, voorafgaand aan zijn afscheid, nogal verwaarloosd 
had. Inmiddels is de auto weer geheel in goede staat en wordt deze nu beheerd door Janet. Bestuurders van 
de Stichting maakten ter plaatse hier ook gebruik van. 

Inrichting gebouwen: 
Met het vorderen van de bouw is ook een start gemaakt met de aanschaf of productie van inrichting voor de 
nieuwe gebouwen. Allereerst betreft het onder meer bedden en wat ander meubilair voor de nieuwe 
lerarenhuisjes. 
 
2.7 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: de jaarlijkse kamer van koophandel bijdrage is vervallen. 
Bankkosten volgen vooral uit de overboekingen naar Kenia. 
Overige kosten omvat voornamelijk de kosten van de website, email, internet en dergelijke. Een bijzondere 
eenmalige post betreft notariskosten voor enkele 5-jaars overeenkomsten tot donatie.  
 
Bestuur en projectgroep ontvangen geen vergoeding en dragen hun eigen kosten zelf. 
 
 
2.8 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. Na het succes in 2011 is in 2013 weer een sponsor/veilingdiner georganiseerd, met de vrijwillige 
inspanning van vele leveranciers. Daarmee is een extra opbrengst van bijna € 70.000 gerealiseerd.  
De donaties voor beeldjes verdubbelde weer, evenals het aantal incidentele donaties. Voor de Stichting lijkt 
eerdere het effect van de economische crisis voorbij. 
Voor 2014 zijn weer een aantal fundraising activiteiten in voorbereiding. Het bouwproject kan daardoor 
ongestoord worden voortgezet, evenals een lijst van aanvullende vervolg projecten. 

Overige opbrengsten: 
Betrof vorige jaren de opbrengst van kalenders en diverse voorwerpen uit de vrouwenprojecten uit Kenia die 
in Nederland verkocht worden. Deze acties zijn voorlopig ivm de workload beperkt. 
 
2.8 Balans 

Voorraden omvat de voorraad bronzen beeldjes ten behoeve van grotere donateurs. 

Vorderingen betreft overlopende posten. 

Liquide middelen zijn de op een bank- en spaarrekening aanwezige geldmiddelen.  
 
Het Stichtingskapitaal is ondanks de grote voortgang van het bouwproject, vrijwel gecompenseerd met 
ontvangen donaties, slechts beperkt afgenomen. Dit is, rekening houdend met een goede buffer, conform de 
planning en bedoelingen. De Stichting heeft met het huidige saldo een gezonde financiële positie. 
 
Voor de verdere investeringen in het Project Nieuwbouw compound zullen echter ook de komende jaren nog 
substantiele donaties verkregen moeten worden om de plannen volledig te kunnen realiseren. Ons 
vertrouwen op de kracht en welwillendheid van het loyale donateursnetwerk is tot nu toe terecht gebleken. 
Waarvoor onze grote erkentelijkheid en hartelijke dank aan onze donateurs. 
 
April 2014 – Hans Bosman, penningmeester 

 
 -4- 



2                BALANS PER 31 DECEMBER 2013 

31 december 2013

€ €

31 december 2012

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden  (1) 5.073 5.161
Vorderingen  (2) 2.912 1.473
Liquide middelen  (3) 60.612 70.808

 68.597 77.442

 68.597 77.442

PASSIVA

Stichtingskapitaal

Stichtingsvermogen 227 227
Overige reserves 68.120 77.215

68.347 77.442

Kortlopende schulden 250 -

 68.597 77.442

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Watoto Samburu, Laren

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



3                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER   2013

2013

€ €

2012

€ €

Baten  (4) 125.746 29.934

Lasten

Projectuitgaven  (5) 129.955 100.008
Overige lasten  (6) 4.886 3.852

 134.841 103.860

Resultaat -9.095 -73.926

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Watoto Samburu, Laren

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                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.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.

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.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Watoto Samburu, Laren

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 

VLOTTENDE ACTIVA

1. Voorraden

Voorraad beeldjes 5.073 5.161

2. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 2.912 1.473

3. Liquide middelen

ING Bank 2.211 3.972
ING Bank spaarrekening 58.401 66.836

60.612 70.808

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Watoto Samburu, Laren

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER  2013

2013

€

2012

€

4. Baten

Donaties 125.345 25.624
Overige opbrengsten - 2.474
Ontvangen rente 401 1.836

125.746 29.934

5. Projectuitgaven

Project operations Primary School 24.174 22.755
Project Simba Clinic 456 -
Project vrouwen support 52 333
Project study sponsoring 2.440 1.434
Onderhoud watersysteem 1.564 10.544
Onderhoud compound 3.992 4.147
Project nieuwbouw compound 79.979 47.768
Project management kosten 3.486 5.148
Toyota Landcruiser pick-up 9.878 3.672
Inrichting gebouwen 3.934 4.207

129.955 100.008

6. Overige lasten

Fundrasing/promotiekosten 4.111 3.127
Kosten Stichting - 24
Bankkosten 158 140
Overige kosten 617 561

4.886 3.852

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Watoto Samburu, Laren

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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