Jaarverslag Kisiwa 2011
Financieel Jaaroverzicht Kisiwa
2011
Inkomsten
Vaste Inkomsten
Periodieke Giften
ouderlijke bijdrage
Sponsorprogramma

€ 9.495
€ 1.012
€ 2.315

Eenmalige Inkomsten
Eenmalige Giften
Acties
Speciale Giften - Boerderij
Rente

€ 5.928
€ 2.399
€ 16.222
€8

Totale Inkomsten

€ 37.378

Uitgaven
Vaste Uitgaven
Voedselprogramma

-€ 12.825

Sponsorprogramma

-€ 3.699

Kamer van Koophandel
verbouwing voor voedselprogramma
verbouwing keuken
boerderij uitgaven

Rente/ Bank kosten
Totale uitgaven

-€ 27
-€ 66
-€ 120
-€ 1.052
-€ 381
-€ 18.171

Balans Eind 2010
€ 2.003
Balans Eind 2011
€ 21.210
Gemiddelde Wisselkoers 1 euro = 121 KSH
BALANS 2011
VOORRAAD

PM

BANK

€ 21.210
€ 21.210

EIGEN VERMOGEN

€ 21.210

€ 21.210

Toelichting op de jaarcijfers 2011
In 2011 heerste er in Kenia hongersnood. Door groot tekort aan voedsel werden de prijzen
hiervan omhoog gestuwd. De eerste maanden van 2011 waren de prijzen nog betaalbaar maar
hoe verder het jaar vorderde hoe hoger de prijzen werden. Op een gegeven moment konden
we dat als organisatie niet meer aan. Daardoor hebben we in het aantal voedselprogramma’s
moeten snijden. De voedselprogramma’s op Karibaribi basisschool en Iembeni basisschool
hebben we stop gezet. Het voedselprogramma op Kisiwa basisschool hebben we voor een
korte tijd in een afgeslankte versie door laten gaan. Op Kisiwa hebben we tijdelijk het pap
programma stop gezet. Door deze maatregelen en extra inkomsten zijn we weer financieel
gezond geworden.
Het programma op Kisiwa basisschool loopt weer op volle toeren. Voor de maand december
hebben we besloten om het voedselprogramma stop te zetten in verband met de vakantie. Het
aantal leerlingen dat gebruik maakte van de het voedselprogramma in de vakantie’s daalde
namelijk enorm. Dit is het gevolg van de constante voedselprogramma’s gedurende de
schoolmaanden waardoor de kinderen een gevoel van voedselzekerheid hebben gekregen.
Daarnaast is de afstand van een groot aantal leerlingen tot de school groter geworden omdat
hun looproute versperd is. Het gebied waar ze doorheen lopen is opgekocht en daar word nu
gebouwd. Hierdoor moeten de kinderen omlopen om op school te komen. Voor alleen een
maaltijd is dat niet meer de moeite waard aangezien ze nu voedselzekerheid hebben
gedurende de schoolmaanden.
Als het besluit (om in vakanties het voedselprogramma stop te zetten of te minimaliseren)
goed valt bij de leerlingen zullen we dit doorzetten. Mocht om wat voor reden dan ook de
vraag naar voedsel in de vakantie stijgen dan zullen we hiermee weer beginnen. Toen er vraag
was naar voedsel in de vakantie periode zijn we daar destijds zo snel mogelijk mee begonnen.
We stellen ons in de hulp die we bieden zo flexibel mogelijk op om de steun te bieden waar
op dat moment vraag naar is. Dit is er een mooi voorbeeld van.
Voor het eerst is ook de ouderlijke bijdrage in het financiële jaarverslag opgenomen. Wij
vragen een financiële bijdrage van 40 KSH (35 eurocent) per maand van de ouders of
verzorgers van de leerlingen. Dit dekt een klein gedeelte van de kosten die we maken maar we
doen dit vooral om zowel ouders als leerlingen betrokken te laten zijn bij het project. De kans
op een geslaagd project is vele malen groter als iedereen die er mee te maken het gevoel heeft
dat ze betrokken zijn. De weeskinderen en andere kinderen die zo arm zijn dat ze geen 35
eurocent kunnen missen krijgen het eten uiteraard gratis.
Vanaf de start van de voedselprogramma’s loopt deze constructie met succes. In 2009 en 2010
hebben we de ouderlijke bijdrage onder eenmalige giften geschaard. Het geeft natuurlijk een
beter beeld om het apart op het financiële jaaroverzicht te zetten. Vandaar dat we daar voor
gekozen hebben.
De periodieke giften zijn gestegen ten opzichte van 2010. Ze dekken de periodieke uitgaven
nog niet helemaal maar het gat is kleiner geworden dan vorig jaar. Voor het sponsor
programma geld precies hetzelfde.

We hadden dit jaar niet genoeg geld om de keuken in zijn geheel te gaan verbouwen. Mede
door de hongersnood hebben we daar geen kans voor gehad. We hebben een kleine
aanpassing gedaan.
De inzameling voor de opzet van een inkomsten genererende boerderij heeft ruim €16.000
opgeleverd. Dit geld zal voornamelijk worden besteed aan het slaan van een waterput. Deze
waterput zal de boerderij en de mensen in de omgeving ervan voorzien van water.
De focus voor 2012 zal liggen op het behouden van de huidige donateurs en proberen het
aantal sponsors voor het sponsorprogramma uit te breiden. Daarnaast zullen we ons
voornamelijk bezig houden met het opzetten van de boerderij om zo in de toekomst een
nieuwe inkomsten bron aan te boren.
Het voedselprogramma gaat door zoals het nu gaat. Mocht er vraag zijn naar verandering dan
staan we daar open voor.
De kosten voor fondswerving waren wederom 0%.

