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1 ALGEMEEN 

 

1.1 Algemeen – Doel 

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 wat daar 

verder dienstbaar aan is.. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door de zeer gewaardeerde bijdragen van onder andere donateurs, sponsoren, 

vrijwilligers en belangstellenden. De Stichting is geregistreerd als ANBI. 

De Stichting opereert uiteraard zonder winstoogmerk. De Stichting is al jaren fiscaal geregistreerd, thans als 

ANBI. Daardoor kunnen donateurs en sponsors hun giften veelal als aftrekpost in hun belastingaangifte 

opvoeren en is de Stichting gevrijwaard van schenk- en erfbelasting. 

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 noorden van Kenia. 

 

1.2 De missie is: 

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

begrijpen en hanteren 

• verbeteren van de omstandigheden, door onder meer voedsel-, water- en gezondheidsvoorzieningen 

• behoud van eigen cultuur en tradities 

 

Voor nadere informatie, zie www.watotosamburu.nl 

 

1.3 Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Watoto Samburu bestaat uit: 

• Hans Bosman, voorzitter 

• Mathilde van der Hoeven, secretaris 

• Annette Goes, penningmeester 

• Roland Engbers, sponsorcontacten en fundraising 
 

o technische adviseur van het bestuur: Nico Lunenburg 

 

Marianne en Hans Houtkamp zijn als founders nauw betrokken bij de activiteiten van de Stichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondentieadres: Jordaan 3 – 1251 PB Laren (NH) Email:   info@watotosaamburu.nl 

Telefoon: 035 – 628 0341 Website: www.watotosamburu.nl 

KvK nr: 32079003 ANBI nr: 8163.52.239 

IBAN: NL05 INGB 0002 3066 87 – BIC INGBNL2A 

  

mailto:info@watotosaamburu.nl
http://www.watotosamburu.nl/
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2 VERSLAG BOEKJAAR/PROJECTEN 2017 
 

Het sinds eind 2016 vernieuwde bestuur van de Stichting Watoto Samburu heeft in 2017 de lopende zaken in 

goed sfeer opgepakt en raakt geleidelijk ingewerkt, waarbij de nodige systemen en bestanden zijn 

overgedragen door en overgenomen van de voorgangers. 

In 2017 hebben we grote voortgang geboekt met het grote nieuw project: Sanitaire Voorzieningen en 

Waterbeheer, in hoofdlijn omvattende een opvangsysteem regenwater, technische systemen voor 

verantwoord gebruik van het opgevangen water als drinkwater en om te koken, toiletten met doorspoel voor 

de leerlingen, doospoeltoiletten, douches, kookruimte en wasruimte voor de leraren, afvoer, opvang en 

reiniging van het sanitaire afvalwater. 

Na lange voorbereidingen in eerdere jaren, over de technische uitwerking van de systemen, offertes en 

begrotingen en het verkrijgen van de benodigde financiële middelen, kon, op basis van een compleet 

draaiboek, de bouw en aanleg beginnen. 

In totaal is in 2017 ruim € 200.000 aan donaties ontvangen. Bovendien is begin 2017 een overeenkomst met 

Wilde Ganzen gesloten, waardoor voor elke bij de Stichting voor het project beschikbare sponsoreuro, door 

Wilde Ganzen een halve euro wordt bijgelegd, binnen het draaiboek en de projectbegroting. Hiermee konden 

wij financieel gesterkt van start gaan. Wij zijn Wilde Ganzen zeer erkentelijk hiervoor en voor de prettige 

samenwerking. 

De projectbegroting beloopt een totaal bedrag van zo’n € 192.000, waarvan dus tot €64.000 via Wilde 

Ganzen toegezegd is. 

De feitelijke start was begin 2017 met het installeren van een nieuwe elektrische omheining rondom de 

compound. Hierdoor is de rust op de compound sterk verbeterd; geen ongewenste bezoekers (zowel mens als 

dier, met name geiten, apen en olifanten) waardoor een veiliger leefklimaat ontstond.  

In het 2e kwartaal startte met de bouw van sanitaire voorzieningen en in het 4e kwartaal de regenwateropvang 

voorzieningen . De constructie activiteiten lopen door tot in 2018. De benodigde liquiditeiten zijn op de 

bankrekeningen beschikbaar. 

De exploitatie van de school verliep redelijk voorspoedig. Het aantal leerlingen was tamelijk stabiel. Een 

nieuw gesignaleerde ontwikkeling is een mogelijk aankomende grote wijziging in het landelijke 

schoolsysteem. Omdat wij het landelijke systeem volgen, zijn wij ons daar, met behulp van onze lokale 

contacten met overheid en anderen, inmiddels verder in aan het verdiepen. Het lijkt er in hoofdlijn op dat het 

landelijk eindexamen van de Primary school gaat verdwijnen, de Primary school twee jaren minder wordt, 

wat dan gecompenseerd wordt middels meer integratie met 4 jaar Secondary onderwijs daarna. Voor 2018 is 

er landelijk één klas minder ingepland, Standard 8 valt af, maar er is nog geen overgangsregeling, dus wij 

blijven, bij voldoende belangstelling, ook onderwijs voor die groep aanbieden, zodat zij niet plotseling buiten 

de boot vallen. Dergelijke wijzigingen zouden mogelijk tot ingrijpende aanpassingen in onze opzet op de 

compound kunnen c.q. moeten leiden. De invloed op aantal lokalen en leraren, type leraren, leermaterialen 

enz. is nog niet duidelijk te overzien, noch de wijze en timing van een eventueel geleidelijke overgang. We 

volgen de ontwikkelingen op de voet, maar wachten even af wat er werkelijk gaat veranderen en wanneer. 

In de loop van 2017 is een nieuwe nurse aangesteld voor de Simba Clinic.  

Dit zijn de kernactiviteiten waarmee de Stichting in 2017 druk doende is geweest. 

Vertegenwoordigers van de Stichting zijn in juli en in oktober op werkbezoek geweest in Samburu om de 

situatie, voortgang en kwaliteit van de bouw te controleren en verdere afspraken te maken. Het waren nuttige 

bezoeken, met constructieve besprekingen met onder meer overheidsvertegenwoordigers, chiefs en 

aannemer. 

Tijdens de bezoeken werden weer veel ideeën ter verdere verbetering van de situatie en de kwaliteit op de 

compound uitgewisseld en in gang gezet. De voortgaande samenwerking met en kwaliteit van werk van de 

lokale aannemer Eric blijft bevredigend verlopen. Het inschakelen van lokale mensen voor tal van taken 

tijdens de bouwprojecten wordt door de gemeenschap erg gewaardeerd en komt ook de acceptatie van de 

projecten ten goede. 
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Ook in 2017 kwam Janet, onze Amerikaanse vriendin die het onderwijs en personeelsbeleid lokaal voor ons 

regelt, weer maandelijks naar de school voor overleg met de leraren en overige staff, voedseltransport en 

verdeling, controle, toezicht en salarisbetalingen.  

Via Janet en bovenmeester George is, als overlegorgaan, onder voorzitterschap van Janet een lokaal bestuur 

van de school aangesteld met vijf lokale mensen. Dit omvat vertegenwoordigers van ouders van leerlingen, 

alsmede lokale maar externe deskundigen mbt techniek, financiën, veiligheid en gezondheid. De zinvolle 

werking hiervan moet nog op gang komen.  

Ook vanuit haar thuisbasis in Nanyuki onderhoudt Janet voortdurend contact met de compound en met het 

bestuur van de Stichting in Nederland. 

De samenwerking met Muchangi, onze lokale operationele manager, verloopt soepel en blijkt steeds weer 

zeer nuttig. Hij bezoekt vanuit Nairobi de compound tenminste twee keer per maand. Ook om onderhoud te 

monitoren en kleine reparaties uit te voeren. Er is frequente afstemming en terugkoppeling. 

Zo is er dus regelmatig rechtstreeks contact en toezicht. 

De activiteiten van de Stichting concentreren zich op de Samburu Community School, de complete lagere 

school met acht klassen, waar het volledige primary school programma kan worden gegeven, inclusief het 

landelijke eindexamen. En twee voorbereidende kleuterklassen, nurseries. De school is sinds 2012 officieel 

door de overheid geregistreerd als private school, waardoor het met goed gevolg afgelegde eindexamen 

erkend is en toegang geeft tot vervolgopleidingen. Dit is belangrijk voor de operationele continuïteit van 

onze school, die onmisbaar is geworden 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. 

Op de compound zijn de meeste van de activiteiten van de Stichting geconcentreerd. Deze is centraal gelegen 

tussen een aantal woondorpen; de schoolkinderen kunnen vrij gemakkelijk daar naar toe lopen. De 

compound omvat een aanzienlijk stuk grond, ca. 6 acres ~ 25.000 m2, waarop alle gebouwtjes zijn gebouwd 

en ook nog veel ruimte is om te spelen en voor nieuwe projecten, omheind met één kilometer hekwerk en 

één centrale ingang. 

Behalve de school (primary en nursery) bevinden zich daar de Simba Clinic, de lunchruimte, 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 maakt een efficiënt beheer, toezicht en uitbouw van 

de projecten en doelstellingen van de Stichting mogelijk. 

De Baten van de Stichting (€ 266.000) waren in 2017 substantieel hoger dan het vorige jaar, door mooie 

donaties, bijdrage Wilde Ganzen en een succesvol Sponsor evenement. De Lasten (€ 197.000) waren ook 

hoger, door de nieuwbouw uitgaven en wat hogere operationele en lokale management kosten. Een overschot 

van €70.000 is gereserveerd omdat het project ook in 2018 doorloopt. 

De financiële positie is derhalve gezond om in de komende periode alle plannen en operationele voortgang te 

dekken. 

 

 

3. BATEN EN LASTEN 2017 
 

3.1 Projectuitgaven 

Project operations Primary School: 

De continuïteit van het functioneren van de lagere school is cruciaal voor de realisering van de doelstellingen 

van de Stichting. De kosten omvatten vooral salarissen voor de leraren en het personeel op de compound, 

leermiddelen, onderhoud, voedsel voor de leerlingen. 

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 te bevorderen. Het is ook de sleutel om de 

kinderen (en hun ouders) te stimuleren om naar school te komen. Ook dit jaar konden we met de leverancier 

het voedsel een soort termijncontract afsluiten, om ons in te dekken tegen stijgende voedselprijzen. De 
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hoeveelheid voedsel benodigd voor één jaar wordt vooruit tegen een vaste prijs gecontracteerd en per 

trimester uitgeleverd. 

Project Simba Clinic: 

De Simba Clinic is als geregistreerde ‘dispensery’ een erkende voorpost voor de regionale ziekenhuizen voor 

het gebied rond de compound. Met een in 2017 afgeronde zgn GPS-lokalisering krijgen we de meeste 

noodzakelijke medicijnen en vaccins gratis ter beschikking en is de samenwerking met de ziekenhuizen en 

andere clinics in de regio geoptimaliseerd. De samenwerking leidt tot meer medisch toezicht op onze nurse 

en ook tot maandelijks overleg over bijzondere situaties in de regio en bijscholingsprogramma’s. 

De clinic is primair gericht op het bewaken en verbeteren van de gezondheidssituatie van de leerlingen van 

de school en het personeel op de compound. Daartoe wordt curatief, preventief en educatief gewerkt. 

De kosten van de nurse lopen mee in het operationele schoolbudget in de vorige post. De overige kosten, 

voornamelijk voor verbandmiddelen en wat medicijnen die niet gratis verkregen kunnen worden, zijn voor 

de Stichting beperkt omdat deze vaak uit diverse donaties, rechtstreeks aan de Clinic, kunnen worden gedekt. 

De voortgang van de ontwikkelde prioriteitenprogramma’s blijft helaas nog steeds stagneren door 

personeelswisselingen. Voor de komende periode zal getracht worden dit tot meer stabiliteit te brengen. 

Project study sponsering: 

Voor enkele van de beste leerlingen van de school zijn 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 voorspoedig.  

Het adopteren van een van deze studenten is een leuke mogelijkheid tot specifieke en gerichte sponsoring; 

de kosten zijn overzichtelijk, eindig en het effect is zeer nuttig en veelal bevredigend. 

Onderhoud compound: 

Het noodzakelijke onderhoud was dit jaar wat hoger door slijtage en helaas ook wat onverantwoord gedrag 

van leerlingen. Leraren zullen hierin meer op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. 

De eerder gesignaleerde aandachtsgebieden m.b.t. de kwaliteit van de omheining rond de compound en van 

het bronwater zijn inmiddels aangepakt als onderdeel van het lopende bouwproject. 

Project Nieuwbouw compound: 

In 2017 zijn substantiële investeringen gedaan in het nieuwe bouwproject voor sanitaire voorzieningen en 

waterbeheer. Een recordbedrag van €129.000 kon reeds in dit jaar worden besteed; verder geplande kosten 

lopen in 2018 door, voor het finaliseren van dit project. 

Project Management kosten: 

Onze lokale projectmanager Muchangi heeft weer heel goed werk verricht en houdt ook, middels de 

geregelde bezoeken aan de compound, voor ons oog op de situatie. De kosten zijn toegenomen, door meer 

bezoeken en gestegen kosten van diesel en verblijf. Het goede, geregelde en gerichte toezicht op het 

onderhoud en andere aspecten op en rond de compound zijn onmisbaar. 

Car expenses: 

Het vervoer van Janet, het voedsel en andere schoolmaterialen moet continuïteit kennen. De in 2016 

gekochte Nissan Patrol, had nog wel wat initieel onderhoud nodig en de dieselkosten zijn toegenomen, maar 

de totale kosten zijn lager uitgevallen. 

Inrichting gebouwen: 

Geen aanschaffingen of dergelijks waren dit jaar nodig. 
 
 

3.2 Overige lasten 

Fundraising/Promotiekosten omvat de gietkosten van opeenvolgende jaargangen kleine bronzen beeldjes 

van Marianne Houtkamp (zie website), ten behoeve van grotere donateurs. 

Overige kosten omvat de kosten van de website en nieuwsbrieven, alsmede enkele kosten die we als eigenaar 

van het huis moeten betalen. Deze worden weer geschonken door de donateur, hetgeen dus onder Donaties is 
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verantwoord. Hieronder worden ook de kosten van de verzekering van de gebouwen en inventaris op de 

compound begrepen. 

 

Het Bestuur ontvangt geen vergoeding en draagt de eigen kosten en reiskosten zelf. 

 

3.3 Baten 

Donaties: 

Dit betreft ontvangen geldbedragen ter ondersteuning van de activiteiten van de Stichting. Het omvat grotere 

en kleinere bedragen, zowel incidenteel als van periodiek donateurs. 

De donaties voor beeldjes waren in 2017 met € 6.360 wat lager dan vorig jaar € 10.455. 

Aan ‘gewone’ donaties, van reguliere en incidentele donateurs is € 124.475 ontvangen in 2017, tegen 

€ 38.890 vorig jaar. Het betreft veel kleinere bedragen en een toegenomen aantal substantiële bijdragen van 

zowel bekende donateurs als enkele nieuwe grote sponsors. Een sponsor/veiling evenement in november 

bracht netto € 69.504 op. De bijdrage van Wilde Ganzen bedroeg € 64.073. 

Ontvangen rente: doordat een deel van de Liquide middelen in Kenia wordt aangehouden werd meer rente 

ontvangen. 

Voorwaar een succesvol jaar aan de baten kant! 

 

4. BALANS 

Financiële vaste activa betreft de waarde in bewoonde staat van het als donatie ontvangen woonhuis.  

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

Vorderingen betreft overlopende posten, dit jaar met name door overloop van het sponsorevenement. 

Liquide middelen zijn op bank- en spaarrekeningen aanwezige geldmiddelen, zowel bij ING Bank in 

Nederland als bij GT Bank in Kenia. Omdat de kosten grotendeel in Kenia worden gemaakt, is een deel van 

de beschikbare middelen reeds omgezet in Keniaanse Shillings (KES). Hiermee worden koersfluctuaties 

vermeden en bovendien wordt daar meer rente verdiend.  

Het Stichtingskapitaal nam toe met het Resultaat over het boekjaar. Dat Resultaat is een tijdelijk overschot 

i.v.m. het doorlopen van het project naar volgend jaar. 

Langlopende schulden betreft een onderhands opgenomen lening bij een van de trouwe donateurs, waardoor 

er enige zekerheid is omtrent voldoende liquiditeiten, zodat noodzakelijke projectuitgaven overbrugd kunnen 

worden bij fluctuaties in de fundraising De leningsovereenkomst voorziet in een plafond en een 

renteregeling. Aflossing t.z.t. uit voldoende opgehaalde liquide middelen en/of de vaste activa realisatie. 

De Stichting heeft met dit alles voor de komende jaren een gezonde financiële positie. 

 

 

5. TENSLOTTE 

Voor de afronding van het lopende project en enkele nieuwe plannen die zijn opgekomen, zullen de 

gereserveerde middelen nog aangevuld moeten worden met substantiële donaties of sponsorbijdragen. 

En om ook de langere termijn continuïteit van de operationele budgetten te waarborgen zullen de nodige 

buffers moeten worden opgebouwd.  

 

Ons vertrouwen in de kracht en welwillendheid van het loyale donateursnetwerk is in 2017 gerechtvaardigd 

gebleken en wij hopen dat dit de komende jaar voortgezet en waar mogelijk uitgebreid wordt.  

Waarvoor onze grote erkentelijkheid en hartelijke dank aan al onze donateurs en sponsors. 

 

Juni 2018 

Namens het Bestuur van de Stichting Watoto Samburu, 

Annette Goes, penningmeester / Hans Bosman, voorzitter 



 
 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
 
 
 
 
 

31 december 2017 31 december 2016 
 

 
 
 
ACTIVA 

 €  €  €  € 

Vaste activa 
        

Financiële vaste activa (1)   123.000    123.000 

Vlottende activa         

Voorraden (2) 7.156    5.933   
Vorderingen (3) 9.600    410   
Liquide middelen (4) 102.105    45.509   

    118.861    51.852 

    241.861    174.852 

 

PASSIVA 

        

Stichtingskapitaal 
        

Stichtingsvermogen  227    227   
Overige reserves  187.897    118.029   

    188.124    118.256 

Langlopende schulden (5)   50.841    50.564 

Kortlopende schulden (6)   2.896    6.032 

    241.861    174.852 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6



 
 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 
 

2017 

€ € 

2016 
 

 

€ € 
 
 

Baten (7) 266.470 49.457 

Lasten 

Projectuitgaven (8) 190.446 62.015 
Overige lasten (9) 6.156 4.322 

196.602 66.337 

Resultaat 69.868 -16.880 
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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. 
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar 
waarin ze voorzienbaar zijn. 

 
 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
 

Financiële vaste activa 
 

De gedoneerde woning is gewaardeerd tegen de waarde in bewoonde staat. 
 
Voorraden 

 
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

 
Vorderingen en overlopende activa 

 
Vorderingenworden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens 
oninbaarheid. 

 
Liquide middelen 

 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Overige Reserves 

De financiële positie van de Stichting is zodanig dat de lopende projecten voldoende gedekt zijn en 
bestaande verdere project-ideeën momenteel verantwoord voorbereid kunnen worden. 
Verdere financiering is evenwel onmisbaar voor nieuwe en de continuïteit 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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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
 
 
 

VASTE ACTIVA  
 

31-12-2017 

  
 

31-12-2016 
 €  € 

1. Financiële vaste activa    

Donatie woonhuis in bewoonde staat 123.000  123.000 

 
 

VLOTTENDE ACTIVA 

   

2. Voorraden    

Voorraad beeldjes 7.156 
 

5.933 

 

3. Vorderingen 

   

Overige vorderingen en overlopende activa 9.600  410 

 

4. Liquide middelen 

   

ING Bank 17.244  490 
ING Bank spaarrekening 47.100  44.000 
GTBank Kenia 1.731  19 
GTBank Kenia spaarrekening 35.862  - 
Kas 
Gelden onderweg 

168 
- 

 - 
1.000 

 102.105  45.509 

 
 

PASSIVA 

   

5. Langlopende schulden 
   

Onderhandse lening 50.841  50.564 

 

6. Kortlopende schulden 

   

Nog te betalen kosten veilingdiner 2.896  2.000 

transporteren 2.896  2.000 
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31-12-2017 31-12-2016 
 

 
 
Transport 
 
Donatie voor volgend boekjaar 
Te betalen bankkosten 

€ 

2.896 

 € 

2.000 

-  4.000 
-  32 

2.896  6.032 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

   

 
2017 

 
2016 

 €  € 

7. Baten    

Donaties 200.339  49.345 
Bijdrage Wilde Ganzen 64.073  - 
Ontvangen rente 2.058  112 

 266.470  49.457 

8. Projectuitgaven 
   

Project operations Primary School 30.460  25.725 
Project Simba Clinic 381  669 
Project study sponsoring 4.121  7.339 
Onderhoud compound 4.090  628 
Project nieuwbouw compound 132.012  5.716 
Project management kosten 12.622  9.992 
Car expenses 6.760  8.582 
Inrichting gebouwen -  3.364 

 190.446  62.015 

9. Overige lasten 
   

Fundrasing/promotiekosten 3.079  2.366 
Kosten Stichting 524  - 
Rente en bankkosten 466  356 
Overige kosten 2.087  1.600 

 6.156  4.322 
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