
 

Jaarverslag Kisiwa 2010 

 

Financieel Jaaroverzicht Kisiwa 2010       

       

Inkomsten    Uitgaven   

Vaste Inkomsten    Vaste Uitgaven   

Periodieke Giften  € 7.061  Voedsel en Voorlichtingsprogramma  -€ 13.534 

Sponsorprogramma  € 1.460  Sponsorprogramma  -€ 3.358 

    Kamer van Koophandel  -€ 26 

Eenmalige Inkomsten       

Eenmalige Giften  € 3.822     

Acties  € 2.567     

Speciale Giften - Boerderij  € 580     

Rente  € 5  Rente/ Bank kosten  -€ 7 

       

Totale Inkomsten  € 15.493  Totale uitgaven  -€ 16.926 

       

Balans Eind 2009   € 3.435     

Balans Eind 2010  € 2.003     

 

    BALANS 2010     

VOORRAAD  P M   EIGEN VERMOGEN   €   2.003 

        

BANK   €   2.003       

         

   €   2.003     €   2.003 

 

 

Toelichting op de jaarcijfers 2010 

Na de start van de activiteiten in 2009 heeft er een onstuimige groei plaatsgevonden. Was in 

het voorgaande jaar nog sprake van dat het voedselprogramma op een basisschool (kisiwa), in 

2010 is dit uitgebreid met twee basisscholen (Karibaribi en Iembeni). In 2009 bestonden de 

activiteiten nog uit een voedselprogramma. Vanaf 2010 is dit uitgebreid met een 

Voorlichtingsprogramma. Met het voedselprogramma wordt aan kinderen voedsel gegeven 

zodat zij niet op straat zwerven. Het voorlichtingsprogramma haakt daar bij aan met 

psychische ondersteuning van de kinderen, hulp bij het leren op school etc.  

 

Tot de uitbreiding was besloten omdat het zich liet aanzien dat de financiële situatie begin van 

het jaar dit toeliet. Nog belangrijker is echter dat de behoefte vanuit de kinderen naar 

psychische ondersteuning zeer duidelijk werd. Ook de uitbreiding naar de twee andere 

basisscholen is vooral ontstaan als gevolg van de grote vraag ter plaatse. 

 

Naast de eerder genoemde uitbreidingen is ook een sponsorprogramma opgezet voor 

leerlingen die willen doorstromen naar de middelbare school. Hiervoor is zoveel mogelijk 

ingezet op het verwerven van vaste donoren. Ondanks deze inspanningen zijn de inkomsten 

voor het sponsorprogramma achtergebleven bij de uitgaven. Als gevolg hiervan dienden deze 



kosten te worden betaald uit de overige opbrengsten is daarom besloten om de verbouwing 

van de keuken uit te stellen. 

 

Er is veel gedaan om mensen te motiveren tot het geven van periodieke giften, hetgeen ook 

resultaat heeft gehad. Verder zijn de overige inkomsten fors gestegen.  

 

Daarnaast is begonnen met inzamelen van gelden voor de start van een eigen boerderij in 

Kenia. Het einddoel daarvan is om eigen inkomsten te genereren en daarmee dus ook de 

zelfredzaamheid te vergroten. Het opzetten van de boerderij heeft onze focus de komende 

jaren en zal in stapjes worden gerealiseerd. Daarnaast zal in 2011 onze focus liggen op het 

behalen van nieuwe donateurs en het behouden van de bestaande. 

 

De kosten voor fondswerving waren 0%. 

 


