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1.1 Terugblik 2021 

In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar dat achter ons ligt.  
2021 was het jaar waarin duidelijk werd wat de invloed van Covid-19 had op de kinderen en jongeren die wij als 
Stichting Kisiwa helpen.  

Scholen open 

2020 Was het jaar waarin onder andere de scholen in Kenia voor lange tijd dicht gingen. In januari 2021 gingen 
de scholen weer voor iedereen open. Tot dan toe waren alleen de kinderen van groep 4 en 8 welkom, zodat de 
kinderen  voldoende afstand tot elkaar konden houden op school. 

Het was een bijzonder moment, de kinderen waren blij dat ze weer naar school mochten. Ze waren enthousiast 
om elkaar weer te zien en hadden elkaar veel te vertellen. Het was overduidelijk dat ze school gemist hadden.  

Voor de kinderen was de lockdown een lastige tijd. Daar hebben we extra aandacht aangegeven met name door 
counsellingsessies met als voornaamste doel; bespreekbaar maken wat deze periode met de kinderen had 
gedaan.  

Hulpvraag 

Al snel merkten we ook andere effecten van de langdurige lockdown. Het aantal leerlingen dat de scholen met 
een voedselprogramma van Sichting Kisiwa bezocht,  steeg enorm ten opzichte van voor de lockdown. Door de 
lockdown hadden ook veel mensen uit de middenklasse hun inkomen verloren en kwamen daardoor in armoede 
terecht. Kinderen die nooit armoede hadden gekend stonden op zonder dat er ontbijt voor hen was en gingen 
naar bed zonder avondeten. Deze groep voor wie armoede nieuw is klopte massaal bij ons aan voor hulp.  
In korte tijd melden zich 237 extra leerlingen om deel te nemen aan het voedselprogramma. Deze kinderen zijn 
wij direct gaan helpen. Door deze kinderen stabiliteit te bieden geven we de ouders de mogelijkheid om zich te 
focussen op het vinden van een inkomen.  

Door de deelname van deze 237 leerlingen steeg het aantal leerlingen dat deel neemt aan onze programma’s  
van 1342 tot 1579 een stijging van ruim 17% ten opzichte van vorig jaar.  



 

Als Stichting Kisiwa hebben wij extra bijdragen gevraagd om deze stijging ook over langere periode te kunnen 
bekostigen. Dit heeft geleid tot extra inkomsten en wij zijn iedereen  iedereen die geholpen heeft deze stijging 
te kunnen opvangen daarvoor dankbaar!  

 

 

Inhalen 



 

Het afgelopen jaar stond ook in het thema van 
achterstanden inhalen. Door de lockdown hebben de 
leerlingen een leerachterstand opgelopen die in 2021 en in 
2022 ingelopen word. Dit betekent dat in het afgelopen jaar 
en komende jaar 4 school termijnen werden ingepland in 
plaats van 3. Vanaf 2023 is de planning dat er weer 3 
termijnen worden behandeld per jaar. Dankzij kortere 
vakanties en het sneller doornemen van het ciriculum kan 
deze inhaalslag gemaakt worden. Voor veel leerlingen is dit 
een grote uitdaging en zij hebben moeite om het hogere 

tempo bij te benen. Voor ons als organisatie heeft het ook financiele gevolgen. Er zijn extra kosten aangezien de 
scholen meer dagen dan normaal geopend zijn en er daardoor meer dagen van het voedselprogramma gebruik 
gemaakt wordt. Ook de sponsoring voor de middelbare school en voor studies valt hoger uit door een extra 
termijn waarvoor betaald dient te worden.   

Al met al was 2021 een jaar waarin leerlingen zich weer thuis konden voelen op school en ondanks het extra 
werk dat van hen verwacht werd.  

 

 

Algemene informatie 



 

1.2 Juridische structuur  

 

Stichting Kisiwa is opgericht d.d. 12 juni 2009. 

 

De gegevens van de stichting zijn: 
 
Stichting Kisiwa 
Secretariaat:  
Alexander Voormolenstraat 10 
7425 HG Deventer 
 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08199811. 
 

Email: info@kisiwa.nl 

Internet: www.kisiwa.nl 

Instagram: www.instagram.com/StichtingKisiwa 

Facebook: www.facebook.com/StichtingKisiwa 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/stichting-kisiwa 

1.3 Kernactiviteiten/Organisatiedoelen 

 

De stichting heeft als doel om Kenianen uit de armoede te helpen en zo een betere toekomst te bieden. Dit doen 
we door kinderen in Kenia hulp te bieden door middel van een voedselprogramma op de kleuter- en basisschool. 
De stichting bereikt daarmee dat kinderen niet meer hoeven te werken/op straat te zwerven, maar naar school 
gaan. Daarmee wordt een tweeledig doel nagestreefd: stabiliteit en opleiding. Naast steun aan kinderen van de 
basisschool worden leerlingen gesponsord voor hun vervolgopleidingen daarbij worden ze gecoacht om zichzelf 
te ontwikkelen en uiteindelijk helpen we hen na afloop van hun studie met het vinden van een bijpassende baan. 
Op deze wijze wordt uiteindelijk de levenssituatie van Kenianen verbeterd, doordat zij de kans krijgen om kennis 
te vergaren en om zichzelf te ontwikkelen met uiteindelijk als doel om op eigen benen te kunnen staan. 
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Daarnaast is de stichting bezig met het ontwikkelen van een eigen boerderij in Kenia. Primair bedoeld om een 
vaste inkomstenstroom voor het voedselprogramma te realiseren. Eveneens heeft de boerderij de doelstelling 
een voorbeeld te zijn van duurzame landbouw, wat verwoestijning tegengaat en zo bijdragen aan een 
vermindering van het voedseltekort en de armoede in de toekomst. 

1.4 Missie 

 

De missie vormt de basis voor alle activiteiten van de stichting. De missie geeft aan waar het bestuur voor staat.  

Stichting Kisiwa heeft in het licht van de kernactiviteiten als doel om armoede en onrecht te verminderen. Dat 
begint door het voeden van kinderen, zodat van daaruit een generatie opgroeit die meer kans heeft op een 
waardig bestaan. 

De missie van de stichting wordt weergegeven in het mission statement: 

Feeding a nation for a new generation 

 

 

 

1.5 Taakopvatting bestuur  

 

Besturingsmodel 

Het bestuur van de Stichting houdt toezicht op de directeur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing 
van de organisatie. 

 



 

Daarnaast verantwoord het bestuur zich ook uitdrukkelijk richting de sponsoren van de stichting. Dit komt tot 
uiting in onder andere dit bestuursverslag, de jaarcijfers zoals die vanaf de oprichting op de site zijn gepubliceerd 
en via nieuwsbrieven. 

Bestuurssamenstelling 
In 2021 bestond het bestuur uit: 

Voorzitter De heer A.J.P. Helder  

Secretaris De heer M. van Schalkwijk 

Penningmeester de heer J-A Damhof 

Administratieve organisatie/interne beheersing 

Het leeuwendeel van de inkomsten wordt besteed door onze partnerorganisatie Better Future International ngo 
in Kenia. St. Kisiwa houdt hierop intensief toezicht door controle van de gedetailleerde gespecificeerde 
maandelijkse budgetaanvragen alvorens geld aan BFI ter beschikking gesteld wordt. Verder wordt over de 
uitgaven in Kenia een financieel jaarverslag opgemaakt door de accountant van BFI. Deze cijfers worden door  de 
directeur van Stichting Kisiwa gecontroleerd. De Kisiwa jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van het stichting bestuur. 

 

 

 

 

 

Bestuur en management 

2.1 Management 

Het management van Stichting Kisiwa geschiedt door directeur Ruben Koning, oprichter van St. Kisiwa.  

Voortdurend wordt naar wegen gezocht om meer mensen te motiveren om donateur of actief voor de stichting 
te zijn. Voor specifieke vraagstukken (bekendheid van de stichting, fondsenwerving, acties e.d.) worden 
vrijwilligers ingezet.  



 

2.2 Speerpunten beleid 

Het bestuur heeft dit jaar gewerkt aan het vorm geven en uitvoeren van de volgende beleidszaak: 

Vergroten financiele stabiliteit. 

 

Financieel beleid   

3.1 Algemeen 

Onze Keniaanse partner Better Future International ngo stelt op basis van kasstelsel een staat van baten en lasten 
op en deze wordt door de directeur van St. Kisiwa gecontroleerd. Alleen in Kenia is  een accountantscontrole op 
de financiële administratie toegepast, omdat daar de meeste uitgaven plaatsvinden.  

3.2 Analyse van de financiële situatie 

3.2.1  Balans  

Er kan geconcludeerd worden dat inkomsten en uitgaven hoger zijn uitgevallen dan in het voorgaande jaar. De 
uitgaven vallen hoger uit dan de inkomsten waardoor de positie van de balans verslechterd.   

 

3.2.2  Baten en lasten 

De totale inkomsten zijn gestegen. De meeste posten laten een verbetering zien ten opzichte van vorig jaar. 
Aangezien er i.v.m. Covid-19 2020 minder acties gehouden konden worden daalde deze post aanzienlijk, in het 
afgelopen jaar 2021 hebben er wel weer acties plaats gevonden waardoor deze inkomsten weer gestegen zijn.  
Het zelfde geldt voor de inkomsten uit ouderbijdragen, daarbij is op bepaalde scholen de bijdrage verhoogd om 
meer lokale betrokkenheid  en financieel draagvlak te creëren.   

De kosten zijn ook gestegen. Met name de kosten van het voedselprogramma en het sponsorpgramma stegen 
hard doordat er extra schooldagen waren in 2021 en een extra leertermijn plaatsvond.  De vergelijking met het 
voorgaande jaar is niet goed te maken aangezien de scholen in 2020 een groot deel van het jaar gesloten waren.  



 

3.2.3 Conclusie 

De inkomsten en uitgaven zijn in balans. Echter is er weinig ruimte voor onverwachte kosten stijgingen. De 
structurele inkomsten zijn vooralsnog onvoldoende om de kosten van het voedselprogramma te dekken.  

3.3 Treasury 

Met betrekking tot liquiditeitsbeheer is door het bestuur geen treasurystatuut opgesteld. Buiten de 
bankrekeningen heeft de stichting geen vermogen belegd in aandelen of obligaties.  

3.4 Toekomstige financiële ontwikkelingen 

Om een gezonde financiële situatie te behouden, gaan we pas uitbreiden als blijkt dat we daar voldoende 
structurele inkomsten voor ontvangen. Niet-periodieke giften besteden we bij voorkeur aan niet structurele 
uitgaven. Hiermee hopen we onze reserves op te bouwen om prijsstijgingen van voedsel en andere onvoorziene 
extra kosten te kunnen opvangen. 

 
 
 
 
Gang van zaken gedurende het verslagjaar 

4.1 Organisatie 

4.1.1 Bestuur  

Het bestuur komt tien keer per jaar bijeen om ondermeer de gang van zaken en de toekomstvisie te bespreken. 

4.1.2 Communicatie 

We hebben voornamelijk gebruik gemaakt van nieuwsbrieven, onze website en social media voor communicatie. 



 

4.2 Personeel 

In Nederland is er in 2021 is er één persoon in dienst die een kwart fte vervuld. In Kenia zijn meerdere mensen 
in dienst bij Better Future International. Het gaat daarbij om accounting, coaching en ondersteuning van de 
leerlingen, werkzaamheden op de boerderij en het koken van voedsel op de scholen. In totaal vervullen zij 8 fte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans en staat van baten en lasten 

5.1 staat van baten en lasten 

Onderstaand wordt de staat van baten en lasten getoond 

 

 



 

Financieel jaaroverzicht Kisiwa 2021
 Inkomsten 2021 2020 ##  Uitgaven 2021 2020
Nederland
Eenmalige giften  €   31.126,04  €   20.209,04 ## Organisatiekosten €      8.809,73 €       6.385,58 #
Periodieke giften  €   22.073,50  €   20.337,50 ## Bankkosten €         522,17 €          269,95 #
Sponsorprogramma  €   11.511,66  €   12.747,50 ##
Acties  €     8.823,62  €     7.311,69 ##
 Inkomsten 2021 2020 ##  Uitgaven 2021 2020
Kenia
Ouderlijke bijdrage  €     8.036,22  €     1.707,51 ## Voedselprogramma €     42.159,82 €     22.297,60 
Giften/acties  €        233,07  €        276,97 ## Sponsorprogramma €     22.861,37 €     15.727,08 
Boerderij inkomsten  €        519,81  €     2.912,69 ## Boerderij €      7.649,56 €       8.525,83 

Organisatiekosten €      4.628,71 €       5.522,90 
Bijzondere kosten €                 - €          588,95 

Totale inkomsten  €   82.323,92  €   65.502,90 ## Totale uitgaven  €    86.631,36  €    59.317,89 #

Balans  €     3.090,63  €     7.398,07 ##

Gem. wisselkoers €1 129.70 121.70 
 

 

 

 

 

 

 

5.2 Toelichting op de jaarcijfers 

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de inkomsten en uitgaven aanzienlijk zijn gestegen.  

Inkomsten 

 

Nederland 

1. Periodieke giften 



 

Periodieke giften zijn giften die we op structurele basis ontvangen van onze achterban. De inkomsten uit 
periodieke giften zijn met 8% gestegen. Dit hebben we vooral te danken aan de loyaliteit van onze donateurs. 
Het komt maar zelden voor dat iemand zijn/haar structurele bijdrage beëindigd. Daarnaast zijn we blij met de 
nieuwe aanwas.  

 

2. Sponsorprogramma 

De inkomsten vallen lager uit in vergelijking met vorig jaar aangezien wij de sponsoren in 2020 om extra bijdragen 
gevraagd voor de komende jaren. Dit was nodig aangezien de leerlingen een achterstand hebben opgebouwd dit 
jaar waardoor hun studie langer gaat duren met meer kosten als gevolg. €900 bestemd voor 2021 is al in eerdere 
jaren gedoneerd. Zie balans.  

 

3. Acties 

De acties die het meeste hebben opgebracht, zijn de acties met emballagebonnen en de bloemenverkoop actie 
van Ans Nieuwenhuizen. Net als voorgaand jaar waren er dit jaar in verband covid-19 restricties op het 
samenkomen van groepen mensen, een lastig jaar om acties te houden. De geplande schaatsactie in het voorjaar 
kon geen doorgang vinden evenals een lopend-naar-school actie op basisschool de Olijfboom.  

 

4. Eenmalige giften 

De inkomsten uit eenmalige giften zijn het afgelopen jaar gestegen. Er zijn meer collectes voor Stiching Kisiwa 
gehouden bij verschillende kerkgenootschappen.  Ook hebben we meer giften van bedrijven en individuen in 
ontvangst mogen nemen.  

 

Kenia 

5.  Ouderlijke bijdrage 

We vragen een bijdrage voor het voedselprogramma aan de ouders van de kinderen in Kenia. Deze bijdrage is 
tussen de €0,04 en €0,80 per kind per maand. Mochten ouders niet in staat zijn dit op te brengen, dan krijgen 
de kinderen het eten gratis. Doordat ouders deze bijdrage betalen, voelen ze zich deelgenoot en mede 
verantwoordelijk voor het voedselprogramma. Vorig jaar zijn de scholen een groot deel van het jaar gesloten 
geweest. Een vergelijking met 2020 gaat dus niet op. Vergeleken met 2019 is het aantal leerlingen aanzienlijk 
gestegen en de hoogte van de ouderlijke bijdrage is omhoog gegaan. Deze combinatie zorgt voor een hogere 



 

totaalbijdrage van de ouders. Niet alleen ouders zorgen voor deze bijdragen, ook lokale kerken, buren en 
bedrijfjes dragen bij. In de gebieden waar het (economisch) mogelijk is hebben wij als doel dat op termijn de 
lokale gemeenschap alle kosten voor het voedselprogramma op zich neemt. Daardoor kunnen wij onze gelden 
vanuit stichting Kisiwa inzetten in gebieden waar de lokale gemeenschap niet de mogelijkheid heeft om het 
voedselprogramma te kunnen financieren.  

 

6.  Giften/acties 

De inkomsten uit giften/acties zijn stabiel.  

 

7. Boerderij inkomsten Kenia 

Onze grootste bron van inkomen op de boerderij betreft Bixer zaadjes die in een fabriek in de omgeving 
worden verwerkt. Deze fabriek is in 2020 gesloten ivm covid-19 en in 2021 weer open gegaan. Door de sluiting 
heeft de fabriek zijn uitbetalingen uitgesteld waardoor we in het afgelopen jaar 2021 minder hebben 
ontvangen.  

 

 

 

 

 

Toelichting op de geldstrom en uitgaven 

 



 

  
 

 

Uitgaven 

 



 

Nederland 

 

9. Organisatiekosten Nederland 

Deze kostenpost is gestegen t.o.v. het afgelopen jaar. Er was enkele maanden behoefte aan 0,50fte ipv. 0,25fte.  
De kostenpost komt uit op 10,2% van de totale uitgaven t.o.v. 10,8% in 2020.   

10.  Bankkosten 

De bankkosten zijn gestegen door een stijging in het aantal transacties in combinatie met hogere kosten die door 
de bank worden doorberekend.  

 

Kenia 

 

11.  Voedselprogramma 
De kosten van het voedselprogramma stegen hard doordat er extra schooldagen waren in 2021.  De vergelijking 
met vorig jaar is niet goed mogelijk aangezien de scholen in 2020 een groot deel van het jaar gesloten waren. De 
stijging in het aantal leerlingen die gebruik maken van ons scholenvoedselprogramma is ruim 17%.  Beide 
factoren hebben bijgedragen aan aanzienlijk hogere kosten.  

 

12.  sponsorprogramma 
De uitgaven van het sponsorprogramma zijn hoger uitgevallen in vergelijking met voorgaande jaren. Aangezien 
in 2020 de scholen voor lange tijd gesloten zijn geweest en leerlingen daardoor op een achterstand zijn gekomen 
is er besloten om in de jaren 2021 en 2022 4 termijnen per schooljaar in te plannen in plaats van drie. Dit heeft 
33% hogere kosten als gevolg. Daarnaast was er extra behoefte aan counselling sessies.   

 

 

 

13.  Boerderij 
 



 

De kosten voor de boerderij zijn stabiel. 50% van de kosten bestaan uit loonkosten en 50% uit operationele 
kosten en investeringen. De verwachting is dat deze kosten de komende jaren stabiel blijven. 

 

14. Organisatiekosten Kenia 

De organisatiekosten vallen aanzienlijk lager uit in vergelijking tot het vorige jaar. In 2021 kwamen de 
organisatiekosten uit op 5,3 procent van de totale uitgaven daarmee komt ons lange termijn doel van 5% in zicht.  

 

15.Wisselkoers  

Eén euro was in 2021 6,6 procent meer waard in vergelijking tot 2020. Dit betekend dat, naast de 
bovengenoemde veranderingen, alle inkomsten en uitgaven in Kenia 6,6 lager uitvallen ten opzichte van het 
vorige jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 5.3 Balans per einde 2021 / 2020 



 

BALANS 2021

Debet Credit
Bank  € 3.090,63 Eigen vermogen  €   2.190,63 

Reservering sponsorpramma  €       900,00 

 € 3.090,63  €   3.090,63 

BALANS 2020

Debet Credit
Bank  € 7.398,07 Eigen vermogen  €   4.698,07 

Reservering sponsorpramma  €   2.700,00 

 € 7.398,07  €   7.398,07 

 

5.4 Toelichting op de balansposten 

 

1. Banksaldi: aangehouden banksaldi in NL 
 

2. Reservering sponsorprogramma: verkregen gelden in NL voor het sponsorprogramma voor de 
komende jaren. 

 

 

 

 

 



 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ruben Koning 
Oprichter van Stichting Kisiwa 

Vastgesteld door het bestuur: 
Voorzitter: Hans Helder,  
Secretaris: Marcel van Schalkwijk 
Peningmeester: Jan-Aaldrik Damhof 
 

 


