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FINANCIËLE VERANTWOORDING 2018
STICHTING
DUTCH DOWN SUPPORT FOUNDATION

JAARVERSLAG

Dutch Down Support Foundation is een stichting die in kansarme landen
gezinnen ondersteunt met een kind met het syndroom van Down of een andere
verstandelijke beperking. Wij ondersteunen met onze eigen ervaringen als
ouders, leerkrachten en zorgprofessionals. Ook ondersteunen wij praktisch
met leermaterialen en methodes zoals
‘Small Steps’ http://www.stichtingscope.nl/pdf/87_early_intervention_1.pdf
en ‘Leespraat’ http://www.stichtingscope.nl/leespraat. Dit doen we al sinds
2010. In dit jaarverslag lees je de hoogtepunten van het jaar 2018 op het
gebied van organisatie, projecten en financiën.
WOORD VAN DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS
We beginnen dit jaarverslag met een speciaal woord van dank aan onze
vrijwilligers. Zonder hun waardevolle inzet kunnen we onze projectdoelen
niet bereiken. In het jaar 2018 hadden we 14 vrijwilligers die ieder met hun
eigen ervaring een bijdrage hebben geleverd zowel in Nederland als op onze
projectlocaties in het buitenland.
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ORGANISATIE
MISSIE
Dutch Down Support Foundation wil kinderen en volwassenen met het
syndroom van Down, familie en zorgverleners laten delen in de kennis,
ervaring en middelen die in Nederland voorhanden zijn. Wij gaan in overleg op
onze projectlocaties en wisselen met elkaar ervaringen uit.
Ons eerste project startte in 2010 in en rondom de stad Chiang Mai, in het
noorden van Thailand. Inmiddels hebben we ook projecten in Kenia, Uganda
en Suriname. Wij werken vanuit vier kerndoelen:
1. Het uitwisselen van kennis
2. Acceptatie en integratie van kinderen en volwassenen
met het syndroom van Down
3. Doelen en mensen verbinden
4. Leermethodes uitwisselen
BESTUUR, WERKWIJZE EN BEMENSING
De stichting heeft een 3-koppig bestuur. Sandra van Duijl, voorzitter en
trekker projecten en fondswerving, Antoinette van Gerven, penningmeester
en fondswerving en Manon van der Werff, communicatie (website, sociale
media). Het bestuur komt iedere twee maanden bijeen en tussentijds
is er onderling overleg. De inzet van de vrijwilligers is intenser rondom
projectbezoeken. Daarna vlakt het af. Het is een verbeterpunt om ook
periodiek met de vrijwilligers te overleggen. Het bestuur en de vrijwilligers
werken op vrijwillige basis bij de stichting.
SAMENWERKING MET ANDERE STICHTINGEN
2018 stond vooral in het teken van samenwerken met andere stichtingen
om het welzijn van de kinderen en jongeren te vergroten. Wij zijn
samenwerkingen gestart met:
• Ilonka Elmont Foundation (Suriname)
• Stichting Dutch Dental Care (Kenia)
• Stichting Eardrop (Kenia)
• Stichting StartUp4Kids (wereldwijd): door het delen van ons verhaal
hebben we deze stichting geïnspireerd hun leerprogramma ook in te
zetten voor kinderen met het syndroom van Down en andere verstandelijke
beperkingen.
We merken dat we door samenwerking de krachten bundelen en we meer
bekendheid genereren.
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COMMUNICATIE
VERBETERPUNTEN ZICHTBAARHEID STICHTING
In 2017 heeft De Kleine Consultant
een advies uitgebracht om de zichtbaarheid van de stichting te verbeteren
en de financiële inkomsten te vergroten. In 2018 hebben we de volgende
communicatie punten gerealiseerd naar aanleiding van dit rapport:
1. Nieuwe kernboodschap: op basis van het advies hebben we een
kernachtige zin bedacht die onze visie omvat:
Let Down syndrome join in!
We hebben bewust gekozen voor een Engelse boodschap om zoveel mogelijk
eenduidigheid te hebben in de communicatie in Nederland en het buitenland.
2. Nieuwe website: in één oogopslag zie je op de nieuwe website onze vier
kerndoelen. Dit zijn:
1. Het uitwisselen van kennis
2. Acceptatie en integratie van kinderen en volwassenen
		 met het syndroom van Down
3. Doelen en mensen verbinden
4. Leermethodes uitwisselen
Daarnaast is de nieuwe website gemaakt in Wordpress. Dit zorgt ervoor dat
we zelf het onderhoud kunnen uitvoeren en niet vastzitten aan jaarlijkse
kosten hiervoor.
3. Inzet social media: we plaatsen structureel nieuwsberichten op onze
Fanpage van Facebook. We delen onze berichten ook op communities
voor ouders en professionals. Het aantal volgers op Facebook is gestegen.
We hebben ook een LinkedIn pagina gemaakt waar structurele posts zijn
uitgebleven. Dit pakken we op in het lopende jaar.
4. Email nieuwsbrief: in januari 2018 is onze eerste DDSF Nieuwsbrief
verschenen. De nieuwsbrief ondersteunt de herkenbaarheid en zichtbaarheid
van de stichting voor mensen die niet actief zijn op Facebook. Aanvankelijk
was het de bedoeling dat de nieuwsbrief ieder kwartaal zou verschijnen. De
vrijwilliger die dit is gestart, is er echter mee gestopt. We zijn op zoek naar
een nieuwe vrijwilliger om de email nieuwsbrief te continueren.
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5. Promofilm: we willen meegaan met de trends op gebied van
communicatie. We merken dat video en film goed uitleggen wat we doen en
we hebben een promofilm laten maken. Deze kernachtige film wordt goed
ontvangen en we zetten deze structureel in bij overleggen en voorlichting.
Deze film is geheel kosteloos voor ons gemaakt door Laura Mulder Media.
FREE PUBLICITY
Documentaire DDSF: documentairemaker Eline Boshuizen heeft zelf een broer
met het syndroom van Down. Zij heeft ons benaderd om voor haar programma
‘Eline de wereld rond’ van TV Noord Holland een documentaire te maken over
de stichting. Eline heeft zelf de financiering geregeld en in april 2018 is ze met
ons mee geweest naar Suriname. Bekijk hier de film:
https://www.youtube.com/watch?v=2Ti1pO9bqrE&t=254s
We zijn Eline dankbaar voor het prachtige resultaat en het grote bereik dat we
hiermee gehad hebben.
VOORLICHTING
Op twee middelbare scholen in Nederland hebben wij de scholieren
geïnformeerd over onze stichting en over leven met een verstandelijke
beperking. De zoon van Sandra heeft het syndroom van Down en deelde als
ervaringsdeskundige zijn verhaal. Ons doel was bewustwording op gang
te brengen over het syndroom van Down en over leven met een beperking
in onze projectlanden. In het kader van het project ‘Jij de Baas’ op Pieter
Groen in Katwijk hebben de leerlingen van deze school zich ingezet voor
fondswerving voor de stichting met o.a. een live stream op een game dag
in Amsterdam. Leerlingen van het Albeda Collega in Rotterdam hebben
promotionele acties uitgevoerd in het centrum van Rotterdam.
FONDSWERVING
De Kleine Consultant heeft de stichting verschillende adviezen gegeven op
het gebied van fondswerving. We hebben een aantal vermogensfondsen
benaderd. Dit heeft geresulteerd tot twee concrete toezeggingen voor
financiële steun en er staan nog twee aanvragen open. Met de reeds
toegezegde financiële steun starten we in 2019 een nieuw project genaamd
‘Scholing en integratie in Kenia’.
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FINANCIËLE STEUN UIT PARTICULIERE INITIATIEVEN
• Er waren dit jaar ook weer particuliere initiatieven voor fondswerving,
zoals een sponsorloop bij de Nijmeegse Vierdaagse en op de laatste dag
van dit jaar een oliebollenactie voor DDSF. Een aantal vrijwilligers heeft ook
via ‘Dream or Donate’ geld voor de stichting ingezameld.
• Een ludieke actie was ook de Spinning Marathon georganiseerd door
FeelGoodClub Active Plus in Nieuw-Vennep met een braderie en een
veiling. De Nederlandse hockeyster Margot van Geffen was ambassadeur
van deze dag, waarvan de gehele opbrengst ten goede kwam aan de
stichting.
• En er waren ook bedrijfsinitiatieven. Restaurant Zwaai, Kweek & Eet in
Aalsmeer organiseerde een pizza avond en Albert Heijn in Hoofddorp een
actie statiegeld-bonnen.
Deze initiatieven betekenden voor ons zowel een financiële als morele steun!
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PROJECTEN
SURINAME

In april bezochten wij de gezinnen van de ‘Downsyndrome Support School’ in
Nickerie. In 2017 hebben we deze school in samenwerking met de Surinaamse
WIN groep opgezet. We zorgden voor implementatie van de leermethodes:
Small Steps, Rekenlijn en Leespraat en voor de benodigde leermaterialen. De
school loopt goed en boekt goede resultaten.
VERSTERKING NETWERK
Samen met de afdeling Kindergeneeskunde van het Diakonessenhuis
Paramaribo organiseerden we in april een bijeenkomst voor ouders
en kinderen. Een lokale logopediepraktijk was ook betrokken bij deze
bijeenkomst in het ziekenhuis. Centraal stond het versterken van het netwerk.
Ouders, medici en logopedisten wisselden informatie en kennis uit. Eén ouder
heeft inmiddels Stichting Downsyndroom Suriname opgezet.
GROTE STAPPEN OP HET GEBIED VAN BEWUSTWORDING
EN SCHOLING
Drie jaar richten we ons nu op kinderen en volwassenen met het syndroom
van Down in Suriname ter verbetering van hun situatie. We hebben
gesprekken gevoerd op scholen, instanties, ministeries, met zorgverleners,
ouders en leerkrachten. Er zijn grote stappen voorwaarts gemaakt. Zo was
de maand oktober in Suriname ‘Down Syndroom bewustwordingsmaand’.
Een belangrijke stap in een land waar veel kinderen met een beperking
nog worden weggestopt. Voor de Bachelor Speciaal Onderwijs aan het
Vanguard College in Paramaribo is de Nederlandse ‘Leespraat’ methode
opgenomen in het leerprogramma voor docenten. Ook startte in december
een ergotherapeut op het Therapeutisch dagcentrum de Annie Crèche in
Paramaribo. Zij is verantwoordelijk voor een leerlingvolgsysteem om de
ontwikkeling van zowel leerlingen op het centrum als in de thuissituatie
te kunnen volgen. Wij hebben de Annie Crèche hier financieel bij kunnen
ondersteunen.
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KENIA
Initiatieven die er uitsprongen in het jaar 2018 lees je hieronder.
EEN KNUFFEL VOOR IEDER KIND
In januari 2018 zijn we in Nederland een virale campagne gestart op
Facebook, via de Facebookpagina van D-mama’s, om knuffels in te zamelen
voor de kinderen die wij ondersteunen in Kenia. Via deze actie hebben we
2 x 23 kilo aan knuffels ingezameld die we vervolgens in Kenia hebben
uitgedeeld aan de leerlingen van de scholen St. Peter’s en Mlaleo. Deze
actie was geslaagd omdat we enerzijds in Nederland de kinderen bewust
hebben gemaakt dat er kinderen in Kenia zijn die het minder goed hebben
en we anderzijds de kinderen in Kenia een knuffel van een kind uit Nederland
hebben kunnen geven.
WORKSHOPS ‘ACCEPTATIE EN INTEGRATIE’
In februari 2018 hebben we 4 workshops gegeven ‘Acceptatie en integratie’
voor ouders en leerkrachten in Mombasa. Het doel van deze workshops was
bewustwording realiseren dat samenwerking tussen ouders en school van
grote meerwaarde is voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast waren
deze workshops een perfecte plek voor ervaringsleren onder de deelnemers.
Een belangrijk gegeven was ook dat deze workshops de ondersteuning
kregen van de Keniaanse overheid. De scholen waren gedurende vier dagen
van onze workshops vrijgesteld van lesgeven. Tegelijkertijd was er voor
kinderopvang gezorgd, met als prachtig resultaat dat ruim 150 ouders en
leerkrachten aan onze workshops deelnamen.
EIGENAARSCHAP EN VERANTWOORDELIJKHEID
GROEIT BIJ OUDERS
WHATSAPP GROEP OUDERS
Alle ouders die onze workshops bezochten in februari en die tevens in het
bezit waren/zijn van een mobiele telefoon (94 ouders), wilden participeren in
een ‘ouder WhatsApp groep’. Onder het motto: Together we are stronger. De
daadkracht is groot. Eén van de ouders, een dominee, is de beheerder van de
groep.
De ouders wisselen informatie uit en stellen ons vragen via de app. Zo bleek
dat veel ouders hun kinderen niet geregistreerd hadden in het Mombasa
inwonersregister. Hierdoor liepen de ouders een financiële vergoeding van
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de overheid mis. Doordat één ouder hiervan op de hoogte was en dit deelde
in de groep, gingen velen aan de slag met de registratie van hun kind. Een
voorbeeld van een vraag die wij kregen via deze app is: “Heeft het eten van
suiker invloed op autisme?”
FORMALISATIE VAN PARENTS’ SUPPORT GROUP ST. PETER’S
De daadkracht van de ouders van de St. Peter’s school is in 2018
geformaliseerd in een officiële registratie. We hebben onze kennis en
inzichten gedeeld met de ouders wat betreft de rechten en plichten die
ouders en school hebben en hoe zij dit in een overeenkomst kunnen
vastleggen. Om zo de kwaliteit van scholing en zorg voor hun kinderen/
leerlingen te kunnen borgen.
NIEUWE MATERIALEN
In de slaapzaal van de St. Peter’s school in Mombasa hebben we begin
2018 nieuwe klamboes opgehangen en de versleten matrassen vervangen.
Op het gebied van lesmateriaal is nieuw aangeschaft: pennen/papier/
knutselmateriaal/stoffen/kooktoestellen voor de ‘beroepsopleiding’ koken.
INZET LEERMETHODES
Samen met de vier leerkrachten en de leerlingen van de St. Peter’s school is
gewerkt aan de hand van de Small Steps methode, de Rekenlijn en Leespraat.
Een logopedist reisde in februari met ons mee en heeft op school en tijdens
onze workshops haar kennis gedeeld met leerkrachten en ouders.
GEHOORKLACHTEN VERMINDERD DOOR SAMENWERKING
MET STICHTING EARDROP
Kinderen met het syndroom van Down hebben een grotere kans op
gehoorproblemen. Ook op de St. Peter’s openbaarde dit zich bij 16
leerlingen. We hebben de Nederlandse stichting Eardrop benaderd voor
een samenwerking. Deze stichting is actief in Kenia, leidt KNO artsen op
in Nairobi en er is een audiologisch centrum in Mombasa. De 16 leerlingen
met gehoorproblemen zijn onderzocht. Het gehoor is getest, oren zijn
schoongemaakt en/of medicatie is voorgeschreven. Drie leerlingen hebben
het advies gekregen de BERA test te laten doen. Daarnaast zijn de ouders
bewust gemaakt van de oorklachten en wat zij eventueel zelf preventief
kunnen doen voor hun kinderen. Ook zijn de ouders nu bekend met het
audiologisch centrum voor volgende controles en behandelingen.
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PREVENTIEVE MONDZORG EN SAMENWERKING
DUTCH DENTAL CARE
Tandzorg is in Kenia niet vanzelfsprekend. Op St. Peter’s verblijven 50
leerlingen met slechte gebitten. Ouders en kinderen zelf zijn niet of
nauwelijks bekend met mondzorg. Via de ontwikkelingsmethode Small
Steps hebben wij de kinderen, ouders en leerkrachten gedurende twee
weken kennis laten maken met een stuk persoonlijke verzorging en tandzorg
in het bijzonder. We hebben de leerlingen geleerd tanden te poetsen en
hebben de school voorzien van materiaal (tandenborstels, tandpasta en
bekers). Daarnaast hebben wij de stichting Dutch Dental Care (gelokaliseerd
in Mombasa) benaderd met de vraag of zij de leerlingen en ouders konden
helpen met tandheelkundige zorg. Op één dag is het merendeel van de
leerlingen, samen met een paar begeleidende ouders en de chauffeur
van de door ons gehuurde bus, naar de tandarts geweest. De gebitten
zijn gecontroleerd, kiezen getrokken, gaatjes gevuld en er is voorlichting
gegeven. De dag werd afgesloten met door de tandartsen zelf gebakken
pannenkoeken.
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THAILAND
Door een flinke donatie van de Wereldwinkel hebben we in oktober 2018 veel
materiaal kunnen aanschaffen bij The Healing Family Foundation in Chiang
Mai, Thailand. Dit zorgde voor inkomen en erkenning voor de kinderen en
volwassenen op de dagbesteding daar.

UGANDA
In Kampala Uganda hebben we bijgedragen aan een start van computerlessen
voor kinderen met een verstandelijke beperking.
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FINANCIEEL
In 2018 heeft de stichting € 16.879 ontvangen aan donaties. Dat is € 7.776
meer dan in 2017. Wederom een flinke stijging van de donaties en giften.
OVERIGE ACTIES
ACTIE SPINNING UP
ACTIE TENNIS
GIFTEN BEDRIJVEN
OVERIGE GIFTEN
VASTE DONATEURS
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8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

2018

1.000
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2017

In totaal is € 8.578 uitgegeven aan projecten voor kinderen en jongeren met
het syndroom van Down. Eind van het jaar resteerde € 30.056 aan banksaldo.
De stichting heeft aan het eind van het jaar 2016 een donatie ontvangen om
voor oudere kinderen in Kenia projecten op te zetten gericht op hun toekomst.
In 2017 zijn wij in Mombasa gestart met het project ‘Beroepsopleidingen’.
Dit project loopt de komende jaren nog door. De donatie is daarom in 2016
toegevoegd aan een bestemmingsreserve zodat het geld gereserveerd blijft
voor toekomstige uitgaven voor dit project.
Het financieel beleid van de stichting is dat alle giften van donateurs voor
100% ten goede komen aan onze doelgroep: kinderen en volwassenen met
het syndroom van Down. De organisatorische kosten voor de stichting zelf
(zoals bankkosten, kosten website, Kamer van Koophandel, portokosten,
telefoonkosten etc.) worden betaald door giften van de bestuursleden. Vanaf
het moment van oprichting in 2010 heeft DDSF dit kunnen waarmaken.
In 2018 zijn de volgende bestedingen per land uitgegeven:
THAILAND 11%

SURINAME 37%

UGANDA 0%

KENIA 52%
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JAARREKENING 2018
ALGEMEEN
ACTIVITEITEN
Dutch Down Support Foundation is statutair gevestigd op de Bramerveld 82
te Nieuw-Vennep
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING
VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden
plaats op basis van historisch kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag
voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 				
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van
de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.					
SCHULDEN 					
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is
bepaald. 					
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
PERSONEELSBESTAND 				
Dutch Down Support Foundation heeft geen personeel in dienst.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging of onkostenvergoeding.
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EXPLOITATIE OVERZICHT
			
INKOMSTEN:		
Giften particulieren en bedrijven
01
Giften van bestuur
02
Giften van vermogensfondsen
03
Totaal inkomsten

2018

2017

16.879
1.565
12.500
30.944

9.103
2.081
0
11.184

UITGAVEN:		
Uitgaven aan projecten
04
Algemene kosten
05
Kosten fondswerving
06
Totaal kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
07

8.577
703
1.157
10.437
20.506
-147

12.761
895
13.656
-2.472
-138

RESULTAAT BOEKJAAR 		

20.359

-2.610

MUTATIES RESERVES		
Toevoeging bestemmingsreserve
08

12.500

-1.056

7.859
positief

-1.554
negatief

MUTATIE ALGEMENE RESERVE 		
			
BALANS PER 31 DECEMBER

2018
2017
2018
2017
Nog te ontvangen rente
2
11 Algemene reserve
2.253
3.807
			 Toevoeging algemene reserve 7.859
-1.554
Rekening courant bank
16.031 1.673 Totaal algemene reserve
10.112
2.253 09
Spaarrekening
14.023 8.013		
		
Totaal liquide middelen
30.054 9.686 Bestemmingsreserve
19.944
7.444 10
		
		
Totaal activa
30.056 9.697 Totaal passiva
30.056
9.697
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TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIE OVERZICHT
01 GIFTEN PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
De giften zijn ontvangen van:
			
Vaste donateurs		
Overige giften		
Giften bedrijven		
Actie Tennis		
Actie Spinning Up voor Down		
Overige acties 		
Totaal giften particulieren en bedrijven

2018
1.190
5.707
1.675
0
3.737
4.568
16.879

2017
1.250
4.322
1.300
1.245
0
986
9.103

02 GIFTEN VAN BESTUUR
Het beleid van de stichting is dat alle giften van donateurs voor 100% besteed
worden aan de projecten voor onze doelgroep (kinderen en volwassenen met
het syndroom van Down). De organisatorische kosten voor de stichting zelf
(zoals bankkosten, kosten website, Kamer van Koophandel, verzendkosten,
telefoonkosten etc.) worden betaald door giften van de bestuursleden. Vanaf
het moment van de oprichting van de stichting in 2010 heeft de stichting dit
kunnen waarmaken.
03 GIFTEN VAN FONDSEN
Wij hebben voor een nieuw project ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’ geld
ontvangen van de volgende fondsen:
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden		
10.000
De Hofsteestichting
		
2.500
Totaal ontvangen van fondsen                
   12.500
Bij twee andere fondsen loopt onze aanvraag nog. In oktober 2019
verwachten we te starten met dit nieuwe project.
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04 UITGAVEN AAN PROJECTEN
			
Thailand aanschaf bij Healing Family		
Kenia leerkracht		
Kenia Small Steps/scholing 		
Project Toekomst voor jongeren in Kenia		
Uganda computerlessen 		
Suriname ouderbegeleiding Nickerie		
Suriname Leespraat en kennisoverdracht
school in Nickerie		
Suriname logopedie in Nickerie		
Suriname ergotherapie Anniecrèche 		
Totaal uitgaven aan projecten

2018
910
1.365
3.053
0
35
0

2017
0
3.468
3.374
1.056
0
900

1.930
108
1.176
8.577

2.483
1.480
0
12.761

Voor een uitgebreide beschrijving van de projecten verwijzen we naar onze
website: www.dutchdownsupport.nl
05 ALGEMENE KOSTEN
			
Kosten adviezen		
Kosten hosting website 		
Kosten bouwen nieuwe website 		
Kosten promotiemateriaal		
Overige kosten 		
Totaal algemene kosten

2018
0
254
415
26
8
703

2017
605
260
0
30
0
895

06 KOSTEN FONDSWERVING
In 2018 hebben we ons laten adviseren door een bureau gespecialiseerd in
het aantrekken van fondsen, dit bureau heeft ons geholpen bij het benaderen
van de juiste vermogensfondsen en bij het opstellen van ons projectplan
‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’. De kosten betaald aan dit bureau zijn
verantwoord onder deze post.
07 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Dit betreft rente baten en kosten van de bank.
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08 TOEVOEGING BESTEMMINGSRESERVE
Toevoeging bestemmingsreserve Scholing en ontwikkeling in Kenia.
In 2018 zijn we gestart met het benaderen van een aantal vermogensfondsen
voor een nieuw project ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’. In samenwerking
met leerkrachten, zorgverleners en ouders gaan we op 4 scholen de leerlingen
trainen en begeleiden met behulp van Nederlandse leermethodes. De looptijd
van het project is twee jaar en zal volgens planning in oktober 2019 starten. In
2018 hebben wij van twee fondsen een toezegging ontvangen. Twee fondsen
hebben eind 2018 nog geen toezegging kunnen doen. De reeds verkregen
fondsen zijn toegevoegd aan een bestemmingsreserve zodat het geld in 2019
en 2020 beschikbaar is.
TOELICHTING BIJ DE BALANS
09 ALGEMENE RESERVE
De algemene reserve van de stichting is positief.
10 BESTEMMINGSRESERVE
Bestemmingsreserve Toekomst voor jongeren in Kenia.
In 2016 heeft DDSF aan het eind van het jaar een donatie ontvangen om
oudere kinderen in Kenia voor te bereiden op een zinvolle toekomst. Dit
project ‘Toekomst voor jongeren in Kenia’ is gestart in 2017. De donatie is
toegevoegd aan een bestemmingsreserve, zodat het geld gereserveerd blijft
voor dit project. In 2018 zijn geen nieuwe uitgaven gedaan. In Mombasa is
men aan het inventariseren of een ‘dagbesteding’ opgezet kan worden.
Bestemmingsreserve Scholing en ontwikkeling in Kenia
In 2018 zijn we gestart met het benaderen van een aantal vermogensfondsen
voor een nieuw project ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’. In samenwerking
met leerkrachten, zorgverleners en ouders gaan we op 4 scholen de leerlingen
trainen en begeleiden met behulp van Nederlandse leermethodes. De looptijd
van het project is twee jaar en zal volgens planning in oktober 2019 starten. In
2018 hebben wij van twee fondsen een toezegging ontvangen. Twee fondsen
hebben eind 2018 nog geen toezegging kunnen doen. De reeds verkregen
fondsen zijn toegevoegd aan een bestemmingsreserve zodat het geld in 2019
en 2020 beschikbaar is.
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