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VOORWOORD
Ten tijde van het schrijven van dit verslag bevinden wij ons in de coronacrisis 
die ons allen raakt. Zo ook de gezinnen en zorgverleners die wij ondersteunen 
op onze projectlocaties. Wij ontvangen vanuit Kenia veel berichten die vertellen 
dat er niet alleen angst is voor besmetting, maar ook dat de lockdown en de 
vervoersrestricties zorgen voor voedseltekorten. Honger is hier voor de meeste 
gezinnen een grotere vijand op dit moment. Wij hebben ervoor gekozen de 166 
gezinnen die bij onze projecten in Mombasa zijn betrokken, in deze periode 
financieel te steunen. Soms moet het anders. We hopen dat we met elkaar zo 
goed mogelijk door deze periode heenkomen. En onze gedachten gaan uit naar 
die mensen die een dierbare verloren hebben in deze periode of zich in andere 
moeilijke omstandigheden verkeren.
Namens het bestuur,
Sandra

INLEIDING
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 en 
kennis als ouders, leerkrachten en zorgprofessionals. Ook ondersteunen wij 
praktisch met leermaterialen en methodes zoals ‘Small Steps’ en ‘Leespraat’. 
Dit doen we al sinds 2010. In dit jaarverslag lees je de hoogtepunten van het 
jaar 2019 op het gebied van organisatie, projecten en financiën. 
De afgelopen 9 jaar is de stichting gegroeid van een liefdevol en zoekend 
initiatief naar een stichting met een professioneel bestuur en een vaste groep 
enthousiaste en professionele vrijwilligers. Dit jaar op 21 maart bestaat de 
stichting 10 jaar. Een mooie mijlpaal, maar waar we vanwege het coronavirus 
nog geen aandacht aan hebben besteed.
Voor al het werk is de stichting volledig afhankelijk van vrijwilligers. Om 
verder te kunnen groeien en om ervoor te zorgen dat meer kinderen met het 
syndroom van Down een veilige en waardevolle plek krijgen, is de stichting 
op zoek naar meer vrijwilligers. In het jaar 2019 zetten 14 actieve vrijwilligers 
zich in om met zijn/haar expertise de stichting te steunen in Nederland en 
op de projectlocaties in het buitenland. Een speciaal woord van dank aan 
alle vrijwilligers. Zonder jullie expertise en inzet had Dutch Down Support 
Foundation niet zoveel kunnen bereiken. Dank jullie wel voor jullie liefdevolle 
betrokkenheid!

Kenia. Een dierbare eerste ontmoeting met de ouders van Mlaleo Special Unit.
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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 op onze 
projectlocaties in overleg met leerkrachten, zorgprofessionals en ouders 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, 
Thailand 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, 
trekker projecten en fondswerving, Antoinette van Gerven, penningmeester 
en fondswerving en per 1 januari is Manon van der Werff afgetreden als 
bestuurslid, waarna Mariska van Woensel in juli van dit jaar is toegetreden 
tot het bestuur. Mariska werkt bij zorgorganisatie Stichting Ons Tweede Thuis 
als communicatie coördinator. Met haar kennis en ervaring op het gebied 
van communicatie, operationeel management, evenementen, coaching 
vrijwilligers en door haar warme persoonlijkheid betekent Mariska veel voor 
Dutch Down Support Foundation.
Mariska is getrouwd met Edwin en moeder van Thijs en Noud. Haar motto 
is: “Samen werken aan een beter leven voor mensen met een beperking.” 
Zij houdt zich bezig met de communicatie (website, sociale media) en de 
algemene organisatie. Het bestuur komt iedere twee maanden bijeen en 
tussentijds is er onderling overleg. De inzet van de vrijwilligers is intensiever 
rondom projectbezoeken. Het bestuur en de vrijwilligers werken op vrijwillige 
basis bij de stichting. 

Het nieuwe team voor het project ‘Scholing en ontwikkeling Kenia’.

Met de ondertekening van het KvK formulier is Mariska officieel DDSF bestuurslid.
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SAMENWERKING MET ANDERE STICHTINGEN 
Ook in 2019 werken we samen met andere stichtingen om het welzijn 
van de kinderen en jongeren te vergroten. De samenwerking met de 
volgende stichtingen zijn doorgezet. Ook in 2020 zullen we zoveel mogelijk 
samenwerkingen opzoeken. 
• 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 onze krachten kunnen bundelen en 
hiermee het welzijn van de kinderen kunnen verhogen. 

PROFESSIONALISERING SAMENWERKING MET VRIJWILLIGERS 
Onze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. En heel simpel gezegd: zonder 
de inzet van onze vrijwilligers hebben wij als stichting geen bestaansrecht. 
Alle betrokkenen, inclusief het bestuur, werken op vrijwillige basis bij Dutch 
Down Support Foundation. 
Iedere vrijwilliger brengt eigen talenten, ervaringen en eigenschappen met 
zich mee. En om deze mix van kenmerken per vrijwilliger zo goed mogelijk te 
laten aansluiten op onze visie, missie en projectdoelen zijn we in september 
2019 gestart om te werken met een vrijwilligersovereenkomst.
In deze overeenkomst staat helder omschreven voor welk (project)doel de 
vrijwilliger zich inzet en een beschrijving van zijn/haar werkzaamheden. Ook 
hebben we hierin opgenomen de duur van de samenwerking en de afspraken 
over beëindiging. We geloven dat we op deze manier werken aan een 
duurzame relatie met onze vrijwilligers.
De reactie op de inzet van de vrijwilligersovereenkomst is bij de vrijwilligers 
zeer positief. De overeenkomst geeft ook de vrijwilligers houvast en 
duidelijkheid. Deze werkwijze zullen we dus continueren. 

WERKVISUM INZET KENIA 
Door de betrokkenheid van het Keniaanse Ministerie van Onderwijs hebben 
alle vrijwilligers van het project ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’ een 
officieel werkvisum. Dit is voor ons een mooie stap in professionalisering. 
Lees meer over dit project op pagina 23. 

Kenia Wederzijds respect.
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COMMUNICATIE
VERBETERPUNTEN 2019
KRACHTIGE KERNBOODSCHAP 
Sinds 2017 is onze kernboodschap: Let Down syndrome join in! 
We hebben bewust gekozen voor een Engelstalige boodschap om zoveel 
mogelijk eenduidigheid te hebben in onze communicatie in Nederland en het 
buitenland. Deze boodschap past nog steeds bij ons en helpt ons een heldere 
koers te varen. 

WEBSITE
In één oogopslag zie je op onze 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

Onze website draait op Wordpress. Dit betekent dat we zelf eenvoudig 
wijzigingen in content kunnen doorvoeren. Qua functionaliteit en beheer 
hebben we wel extra ondersteuning gezocht en dat heeft geleid tot 
een nieuwe vrijwilliger, Chris de Boer, die vanaf 2019 het technische en 
functionele beheer van onze website voor zijn rekening neemt. Daar zijn we 
erg blij mee. We blijven de website actueel houden en zien de site als een 
belangrijke bron voor ons netwerk om project- en achtergrondinformatie van 
de stichting te delen. 

INZET SOCIALE MEDIA  
Facebook
We plaatsen structureel nieuwsberichten op onze Fanpage van Facebook. We 
delen onze berichten ook op communities voor ouders en zorgprofessionals. 
Het aantal volgers op Facebook is gestegen. We hebben met Facebook het 
doel om zo goed mogelijk de verbinding en zichtbaarheid te maken tussen 
onze volgers en de projecten die we steunen. Dit doen we onder andere 
door de rubriek ‘Kleine verhalen’ te delen. Dit zijn verhalen van kinderen, 
leerkrachten, zorgverleners en ouders op de projectlocaties. We hebben 
gemerkt dat deze kleine persoonlijke verhalen aanspreken. Het heeft gezorgd 
voor een grotere betrokkenheid van lezers bij onze projecten. In 2019 hebben 
we vooral veel aandacht besteed aan het tweejarig project ‘Scholing en 
ontwikkeling in Kenia’ op vier Special Units in Mombasa. We merken dat we 
een actieve community hebben, aangezien onze volgers berichten delen en 
voorzien van reacties. Daar zijn we blij mee. En we gaan hier mee door. 

Kenia Leren communiceren met behulp van picto’s.
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LinkedIn
Ook zijn we vanaf september 2019 actief aan de slag gegaan om periodiek 
posts te plaatsen op LinkedIn. Hier zien we ook onze volgers gestaag groeien. 
Wel zijn we nog zoekende naar een goed onderscheid in posts op LinkedIn en 
op Facebook. 

EMAIL NIEUWSBRIEF
Onze verbeterpunten in communicatie zijn vooral gaan zitten in structurele 
aanwezigheid op de sociale media kanalen. We hebben echter nog geen 
vervolg kunnen geven aan het gestelde actiepunt ‘opstarten van een 
nieuwsbrief’. We hebben hier nog geen vrijwilliger voor kunnen vinden. We 
laten dit als aandachtspunt staan voor volgend jaar.

VERBETERPUNTEN 2020
Hieronder een korte opsomming van onze verbeterpunten en communicatie 
acties voor 2020:
1. 10 jarig bestaan op 21 maart 2020
2. Voortzetten ‘Kleine verhalen’ op Facebook en uitbreiden LinkedIn
3. Verbeteren website door toevoegen van een nieuwspagina met 
 actualiteiten en het plaatsen van Engelstalige informatie op de website
4. We willen de communicatie over onze projecten uitbreiden met 
 informatiefilmpjes. We denken aan filmpjes die een duidelijk beeld geven 
 van een schooldag in Mombasa, de ouderworkshops en een leerdag op 
 het ‘Vocational Training Center Hope Alive’, de school waar jongeren een 
 beroepsopleiding volgen.
5. Opzet en start email nieuwsbrief plus werving vrijwilliger.
6. Binding en ambassadeurschap versterken met onze vrijwilligers. 

PR / FREE PUBLICITY 
DOWNTOWN RADIO
In maart 2019 heeft de stichting op Downtown Radio verteld over het nieuwe 
tweejarig project ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’. Er zijn veel mooie 
reacties op gekomen, die ook hebben geresulteerd in spontane donaties.  
Het interview krijgt in 2020 een vervolg.

VOORLICHTING OP SCHOOL
In maart 2019 hebben we met de brugklasleerlingen van de Pieter Groen 
school in Katwijk gesproken over: ‘Hoe is het om te leven met een beperking? 
en ‘Kennen we mensen met een beperking en hoe gaan we hiermee om? 
Laurens, de zoon van Sandra, ondersteunde hierin. Hij heeft het syndroom 
van Down en kan als geen ander uitleggen wat dit voor hem betekent en wat 
voor hem fijn is om rekening mee te houden. Laurens is de ambassadeur van 
alle kinderen die we ondersteunen op onze projectlocaties. De gesprekken 
die we hebben met brugklasleerlingen zijn inspirerend en waardevol. Er zijn 

Laurens vertelt over DDSF op DownTown Radio.
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ook dit jaar weer groepjes leerlingen die zich hebben ingezet voor Dutch 
Down Support om de naamsbekendheid te vergroten en fondsen te werven.

PG DE RANK STEUNT MET VERSCHILLENDE INITIATIEVEN
De Jongerenvereniging van PG De Rank in Nieuw Vennep organiseert ieder 
jaar een sponsorlunch voor het goede doel. In april 2019 viel de eer te 
beurt aan Dutch Down Support Foundation. Er waren 120 deelnemers. 
Tijdens de lunch was er ook tijd voor een presentatie over het werk van 
de stichting. Naar aanleiding hiervan besloot PG De Rank eveneens de 
opbrengst van de jaarlijkse veiling aan DDSF te doneren en werd er een extra 
geldinzamelingsactie gehouden. Naast een prachtige donatie ontvingen we 
ook veel hartverwarmende reacties. 

SCHENKING MATERIAAL 
VAN OPENBARE BASISSCHOOL DE KLINKER
Openbare basisschool De Klinker in Oud-Beijerland schonk ons dit jaar haar 
afgeschreven materialen: de complete leesmethode Veilig Leren Lezen, AVI 
boeken, schrijf- en knutselmateriaal en educatief spelmateriaal. We hebben 
al dit materiaal kunnen verschepen naar Suriname, met als bestemming het 
NKC in Paramaribo. Deze school, genoemd ‘instituut’, is opgericht door een 
ouder van een kind met een beperking. Voor kinderen ouder dan 7 jaar was 
er in Paramaribo voor de start van het NKC geen adaptief onderwijs mogelijk. 
Dat de start van deze school hard nodig was, blijkt alleen al uit het feit dat 
er een enorme wachtlijst is. En dat terwijl de school inmiddels meer dan 70 
leerlingen telt! We steunen het NKC met wat wij kunnen.

SCHENKING (GEBRUIKTE) MATERIALEN: 
VROEGHULP METHODE ‘KLEINE STAPJES’
Via het NKC instituut in Suriname hebben we in 2019 weer 8 gezinnen met 
een kind met het syndroom van Down kunnen voorzien van de vroeghulp 
methode ‘Kleine Stapjes’. We zijn blij met de steun die we hiervoor krijgen 
van Nederlandse gezinnen. Oude/niet gebruikte exemplaren werden ons 
geschonken voor dit doel.

SCHOENCADEAUTJES ACTIE
In december van 2019 organiseerden we een cadeautjes actie voor alle 
leerlingen van de vier Special Units van ons project ‘Scholing en ontwikkeling 
in Kenia’. We deelden de actie op onze Fanpage van Facebook, op Facebook 
communities voor ouders en zorgprofessionals en op LinkedIn. Ons doel was 
tweeledig:  

Noud, de zoon van Mariska, heeft het logo gemaakt voor onze schoencadeautjes actie.

Suriname NKC de materialen zijn aangekomen. Suriname NKC in Paramaribo.

Sponsorlunch voor DDSF georganiseerd door Jongerenvereniging De Rank in Nieuw-Vennep.
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1. Het krijgen van financiële steun voor onze cadeautjes actie, zodat we de 
 166 kinderen in Mombasa in het ‘zonnetje’ konden zetten. We hebben een 
 mooi bedrag opgehaald, waarmee we ieder kind in 2020 een klein 
 presentje kunnen geven. 
2. Het vergroten van de bewustwording van de slechte maatschappelijke en 
 economische situatie van de gezinnen. 
We ontvingen mooie reacties en donaties. En we zijn van plan om van deze 
actie een jaarlijks terugkerend thema te maken.

FONDSEN
In 2018 hebben we voor het eerst als stichting een fondsaanvraag ingediend 
bij verschillende fondsenbureaus. Drie fondsen hebben een toekenning 
gedaan. Een prachtig resultaat waar we trots op zijn. De fondsen die we 
hebben ontvangen, zijn voor ons project ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’. 
Het project is dit jaar gestart en heeft een looptijd van twee jaar. Omdat we de 
kennis voor het indienen van een fondsaanvraag niet in huis hadden, hebben 
we hier een fondswervingsbureau voor ingeschakeld. We hebben als bestuur 
veel van de aanvraagprocedure geleerd en kunnen dit voor toekomstige 
aanvragen inzetten. Lees meer over de inhoud van dit project ‘Scholing en 
ontwikkeling in Kenia’ in dit jaarverslag op pagina 23.

OVERIGE FINANCIËLE STEUN UIT PARTICULIERE INITIATIEVEN 
• Er waren dit jaar ook weer particuliere initiatieven voor fondswerving, 
 zoals de ‘Dream or Donate’-actie opgezet door een aantal vrijwilligers. De 
 opbrengst van deze geldinzamelingsactie was groot. 
• In april van dit jaar werd er door een Amsterdamse studentenvereniging 
 een veiling georganiseerd. Een gedeelte van de opbrengst was voor onze 
 stichting. We zijn er trots op dat jongeren zich voor Dutch Down Support 
 Foundation inzetten. 
• Tui at Home Eva van Amelsvoort schonk ons een mooie gift. 
• Alle vrijwilligers die dit jaar op onze projectlocaties in het buitenland hun 
 kennis deelden, namen een deel van de reis- en verblijfkosten voor eigen 
 rekening. In de Jaarrekening is dit verantwoord onder giften.
• Het doet ons goed dat we in de loop der tijd ook een vaste groep ouders 
 hebben gekregen die onze projecten jaarlijks met een mooie donatie 
 steunt. Onze dank hiervoor is ook groot. Het onderstreept onze missie: 
 steun van zorgverlener aan zorgverlener, van leerkracht aan leerkracht, 
 van gezin aan gezin!

Al deze initiatieven betekenden voor ons zowel een financiële als morele 
steun! 

Leer- en ontwikkelingsmaterialen voor alle vier de Special Units in Mombasa, Kenia.
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PROJECTEN
SURINAME 
NKC START MET VROEGHULP METHODE METHODE ‘KLEINE STAPJES’ 
Het NKC instituut in Paramaribo is gaan werken met de methode Kleine 
Stapjes. Deze prachtige school/stichting biedt inmiddels een leerplek aan 
70 leerlingen: vanaf 4 jaar tot en met de volwassen leeftijd. Er is zelfs een 
man van 34 die door de gedreven oprichtster (ook docent), thuis les krijgt. 
DDSF heeft de Kleine Stapjes methode aangeleverd en het instituut geholpen 
met de implementatie. Via het NKC hebben we ook 8 gezinnen kunnen 
ondersteunen met de map ‘Kleine Stapjes’. Deze gezinnen krijgen ook 
passende begeleiding. Ook hebben we in 2019 het NKC kunnen steunen met 
meer leer- en ontwikkelingsmaterialen en de complete leesmethode Veilig 
Leren Lezen.
Het NKC geeft adaptief onderwijs aan alle kinderen en jongvolwassenen die 
dit nodig hebben. Haar deuren staan wijd open voor iedereen. Onze support 
zullen we verder uitbreiden in 2020. Hulp is hier hard nodig.

DE ANNIE CRÈCHE IN PARAMARIBO,  
THERAPEUTISCH DAGCENTRUM VOOR JONGE KINDEREN  
Met financiële ondersteuning vanuit DDSF heeft de Annie Crèche in 
Paramaribo dit jaar tijdelijk een ergotherapeut in dienst kunnen nemen. De 
ergotherapeut had als taak alle 30 kinderen te testen en behandelplannen 
op te stellen. Dit is gelukt. Ook heeft de ergotherapeut de kinderen op de 
wachtlijst, kunnen testen en de ouders advies kunnen geven over opvoeding 
en ontwikkeling. De leerkrachten en ouders kunnen nu gerichter werken aan 
de ontwikkeling van de kinderen.

ONTWIKKELING- EN VERBETERPUNTEN 2020
• Uitbreiding van onze steun aan het NKC instituut
• Contact onderhouden met Stichting Downsyndroom Suriname

Suriname De ergotherapeut van de Annie Creche maakt voor iedere leerling een ontwikkelingsplan.
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KENIA
TWEEJARIG PROJECT 
‘SCHOLING EN ONTWIKKELING IN KENIA’ OP VIER SCHOLEN IN 
MOMBASA
Trots zijn wij op ons nieuwste project ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’. De 
officiële start was in oktober 2019. Dit project is groter in omvang dan onze 
projecten hiervoor. Het project realiseren we in nauwe samenwerking met 
vier scholen voor speciaal onderwijs ‘Special Units’ in Mombasa. Vanuit onze 
eerdere workshops ‘Communicatie en Integratie’ voor leerkrachten en ouders 
in Mombasa (februari 2018), kregen we vanuit de deelnemende scholen het 
verzoek om meer samenwerking. Met dit tweejarig project voorzien we in 
deze behoefte en richten we ons samen met vier scholen op introductie van 
‘onderwijs op maat’. 

Bestuurder Sandra over dit project: 
“Scholing en ontwikkeling in Kenia’ is een project  

waarin onze missie helemaal tot zijn recht komt. Een zichtbare en waardevolle 
plek voor kinderen met een beperking in de maatschappij.  

Overleg en samenwerking van zorgprofessional naar zorgprofessional, van 
leerkracht naar leerkracht en van ouder tot ouder.”

Note:
Dit tweejarig project kunnen we realiseren door financiële steun van fondsen. 
Voor meer informatie is bij het bestuur het volledige projectplan opvraagbaar 
via info@dutchdownsupport.nl.

VOORONDERZOEK PROJECT
Om een juiste keuze te maken welke vier scholen hiervoor geschikt waren, 
hebben we eerst in april 2019 een vijftal scholen bezocht. Deze scholen waren 
door onze Keniaanse vrijwilligers naar voren geschoven vanwege hun inzet en 
empathie voor hun leerlingen. Van deze vijf scholen hebben we er tenslotte 
vier geselecteerd: Ronald Ngala, Mlaleo, Kadzandani en Kongowea. 
Met elkaar stelden we in april 2019 een ‘Letter of Intent’ op. In deze intentie 
overeenkomst hebben we met elkaar de doelen geformuleerd en de taken 
die ieder van ons heeft om tot een optimaal resultaat te komen. Het is voor 
het eerst dat wij op deze manier werken. We zijn blij met de duidelijkheid die 
dit alle partijen geeft. Van het moment van ondertekening maakten we met 
elkaar een officieel moment.

Kenia Kadzandani Special Unit De eerste les:
             IK. We kijken naar onszelf in de spiegel, tekenen onszelf en schrijven onze naam.
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HET PROJECT IN HET KORT
DDSF zorgt voor training en begeleiding van leerkrachten, zorgverleners en 
ouders met als doel het invoeren van adaptief onderwijs, het creëren van 
bewustwording bij ouders van hun rol in de ontwikkeling van het kind en met 
elkaar werken we aan samenwerking tussen school en ouders. Alles is erop 
gericht dat leerkrachten, zorgverleners en ouders na afloop van het project 
de activiteiten zelfstandig voort kunnen zetten en de opgedane kennis verder 
verspreiden.

DOELEN VOOR DE KOMENDE TWEE JAAR 
1. bewustzijn creëren 
2. overdragen van kennis en ervaring via onder andere 
 workshops en trainingen
3. ouderparticipatie
4. leren werken met en toepassen van speciale erkende onderwijsprogramma’s 

Voor aanvang van het project brachten de kinderen hun schooldag door 
zonder gericht leerprogramma. Inmiddels is er een begin gemaakt aan een 
dagstructuur, het leren lezen, schrijven en rekenen en ontwikkeling door sport 
en spel. 

BETROKKENHEID  
VAN HET KENIAANSE MINISTERIE VAN ONDERWIJS
Gaandeweg de opstartfase is vanuit de scholen ook het Keniaanse Ministerie 
van Onderwijs erbij betrokken. Het enthousiasme vanuit het ministerie 
is groot en we zijn verheugd vanuit het ministerie nu ook een officiële 
uitnodiging te hebben ontvangen voor onze werkzaamheden. Hierdoor werd 
het mogelijk ons werkvisum te krijgen. Hoe mooi! Een positieve en grote stap 
voor het project. Door de steun vanuit het ministerie is een volgende stap 
naar andere scholen in de toekomst makkelijker te maken. We zijn met elkaar 
op de goede weg.
In oktober hadden we voor de start van het project eerst een ontmoeting 
met de adjunct directeur van het Ministerie van Onderwijs in Mombasa. We 
spraken met elkaar over adaptief onderwijs en integratie. Onderwerpen die 
de interesse hebben gewekt. Medewerkers van het ministerie volgen sinds 
oktober de voortgang van het project. Zij zijn onder andere aanwezig tijdens 
onze ouder-workshops. Het ministerie is een waardevolle gesprekspartner 
en verschaft de mogelijkheid om op termijn de resultaten van ons project 
op andere speciaal onderwijs scholen in Mombasa en verder in Kenia te 
verspreiden.

Kenia Kadzandani Special Unit De Rekenlijn: +1 sommen.
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PRAKTISCHE EERSTE START 
Van 4 t/m 18 oktober 2019 ging het project praktisch van start. Het 
vrijwillige projectteam bestaande uit een leerkracht, ouder, logopedist en 
fysiotherapeut, werkten twee weken intensief samen met de leerkrachten, 
ouders en zorgverleners op deze vier scholen.
Het uitgangspunt van onze werkwijze is het principe van train de trainer. De 
ontwikkelings- en leermethoden Kleine Stapjes, Leespraat en De Rekenlijn, 
die in Nederland erkend zijn voor deze doelgroep, hebben we meegenomen 
naar Mombasa. Ook hebben we workshops georganiseerd voor ouders 
en leerkrachten. De driehoek ouder/kind/leerkracht is van belang. Op de 
workshops kunnen ouders elkaar ook ontmoeten. En dat is een andere 
mooie bijkomstigheid. Wij geloven in het belang dat ouders elkaar onderling 
steunen, van elkaar leren en krachten bundelen om het leven van hun kind 
en gezin structureel te verbeteren. Ouderparticipatie! Gedurende de gehele 
projectperiode ondersteunen we de scholen en de nieuwe ouder communities 
via WhatsApp berichten en videocalls en Facebook Messenger. 

START SCHOOL VOOR BEROEPSOPLEIDING 
(VOCATIONAL TRAINING) IN MOMBASA
Drie oud leerkrachten van de St. Peter’s the Rock school in Mombasa, zagen 
eind 2019 hun droom in vervulling gaan: de opening van hun Vocational 
Training Center ‘Hope Alive’. Vanaf de start van onze werkzaamheden in 
Mombasa (2015), werd ons steeds weer duidelijk dat er grote behoefte is 
aan een school waar jongeren een vak kunnen leren als voorbereiding op 
hun toekomst. Er zijn in Mombasa 24 ‘Special Units’ (klassen voor speciaal 
onderwijs ondergebracht in een grote basisschool). Er was echter tot eind 
2019 geen locatie waar jongvolwassenen een beroepsopleiding konden 
volgen. Met de komst van het Vocational Training Center Hope Alive is dit nu 
een feit. 
Het centrum is met 10 leerlingen gestart. Door de kleinschaligheid van dit 
initiatief, kunnen er in de opstartfase makkelijker aanpassingen worden 
gedaan. De drie leerkrachten hebben ieder hun eigen specialistische inbreng. 
Betrokkenheid van de ouders is van wezenlijk belang voor het slagen van 
het initiatief. Dat betekent dat de leerlingen huiswerk meekrijgen en ook 
in de vakanties thuis verder aan de slag gaan. Een aantal leerlingen leert 
vaardigheden op de naaimachine en andere leerlingen krijgen scholing in 
houtbewerking. Alle leerlingen krijgen bovendien les in huishoudelijke taken 
zoals koken en schoonmaken om hun zelfstandigheid verder te ontwikkelen. 

Verder is er ook dagelijks aandacht voor cognitieve vakken als lezen, schrijven 
en rekenen. Wij helpen het Vocational Training Center Hope Alive met kennis, 
ervaringen en materialen en hebben kunnen zorgen voor het startkapitaal. 
Met deze school is een droom uitgekomen. Het is een liefdevolle leerplek 
die ervoor zorgt dat ook de toekomst voor deze jongeren waardevol zal zijn. 
Wij hebben nauw contact met de leerkrachten en bezoeken het centrum 

Kenia In het Vocational Training Center leren jongeren een vak en werken aan meer zelfredzaamheid.
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iedere keer dat we in Mombasa zijn. Ook nodigen we de ouders uit voor de 
workshops. 

INTERNATIONALE CP DAG 4 OKTOBER 
We constateren dat er in Mombasa langzamerhand aandacht komt voor 
verbetering van de omstandigheden voor kinderen en volwassenen met een 
beperking. Ouders die we de afgelopen jaren en vanaf de start van het nieuwe 
tweejarige project vaak hebben gesproken, weten elkaar steeds meer te 
vinden. Mede ook door de WhatsApp groep die we hebben aangemaakt en 
de ouderworkshops die we inmiddels drie jaar organiseren. We benadrukken 
steeds weer het belang van samenwerking tussen school en ouders. Het is 
belangrijk dat ouders naar school komen om te zien wat hun kind op school 
leert en dat school ook een plek is waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. 
Met elkaar staan ouders sterker. Zo is het ook in Nederland. De oprichting 
van stichtingen die zich inzetten voor de belangen van deze kinderen, kwam 
ook in Nederland tot stand door inspanningen van ouders. Inmiddels is er 
in Mombasa een belangengroep, opgericht door ouders van, voor mensen 
met CP (Cerebrale Parase – een ontwikkelingsachterstand door motorische 
stoornis vaak ook met een verstandelijke beperking). Dutch Down Support 
Foundation was er bij op de CP dag in Mombasa. Vrijwilliger en logopediste 
Hanneke Nijdam vertelde de ouders en andere belanghebbenden die 
aanwezig waren over ‘communicatie’. Wat is communicatie? Waarom is 
communicatie zo belangrijk? Op welke manieren kun je de communicatie 
ondersteunen? Hoe kun je als ouders en als zorgprofessional het kind hierbij 
helpen? We hebben de CP Foundation kunnen steunen met divers materiaal, 
waaronder oefeningen voor de mondmotoriek op schrift en een gebarenboek.
Vrijwilliger en fysiotherapeut Christine Linders beantwoordde vragen van 
ouders over hoe de kinderen te kunnen stimuleren in de thuissituatie. We 
hebben sinds oktober 2019 al een aantal maal contact gehad met de CP 
Foundation in Mombasa, om vragen te beantwoorden. Onze achterban van 
vrijwilligers, heeft desgewenst informatie opgevraagd bij collega’s en dit terug 
gecommuniceerd naar de stichting in Mombasa. Een mooie samenwerking. 

ONTWIKKELING- EN VERBETERPUNTEN 2020
Hieronder een beknopte opsomming van de punten die we in 2020 gaan 
oppakken.
• Samenwerking met de vier scholen en andere stichtingen en initiatieven 
 in Mombasa/Kenia
• Samenwerking met Nederlandse zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg 
• Contacten uitbreiden Ministerie van Onderwijs in Kenia
• Uitbreiden van ondersteuning en lesmateriaal in Kenia
• Workshops, ouderparticipatie blijven ontwikkelen en steunen
• Facilitaire ondersteuning op de scholen zelf, zoals een hek om 
 Mlaleo Special Unit om veilig buiten te kunnen spelen.

Kenia Wereld CP dag - cerebrale parese dag.
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THAILAND
Met financiële steun vanuit de Wereldwinkel in Katwijk, hebben we artikelen 
kunnen kopen van The Healing Family Foundation in Chiang Mai, Thailand. De 
meeste artikelen gemaakt van doeken (gemaakt op weefgetouwen), hebben 
wij wederom kunnen verkopen op de braderie op Koningsdag en de jaarmarkt 
van De Rank in Nieuw-Vennep. Toch blijkt het moeilijk om deze mooie en 
duurzame artikelen te verkopen. Wij zijn zeer geïnteresseerd in andere 
verkoopkanalen. Voor tips hierover houden wij ons graag aanbevolen.

UGANDA
In juni 2019 werd er door ASNETU (Association of Special Needs Eduction 
Uganda) een eerste bijeenkomst georganiseerd voor leerkrachten speciaal 
onderwijs, schoolinspecteurs vanuit het Ministerie van Onderwijs en ouders. 
Uit 90 verschillende districten kwamen er vertegenwoordigers naar deze 
bijeenkomst. ASNETU is een jonge organisatie (2017) en is verbonden aan 
de Kyambogo universiteit in Kampala, afdeling Special Needs Education. Het 
doel van deze eerste grootschalige bijeenkomst was met elkaar bespreken 
hoe het huidige speciaal onderwijs in Uganda kan worden verbeterd. Ook het 
creëren van mogelijkheden voor inclusie stond op de agenda. Sinds de start 
in 1988 van de opleiding Special Needs aan de Kyambogo universiteit, zijn 
er in Uganda 12.000 gediplomeerde Special Needs teachers. ASNETU heeft 
geconcludeerd dat de resultaten in het speciaal onderwijs helaas niet goed 
zijn en heeft zich als doel gesteld het speciaal onderwijs te verbeteren. In 
voorbereiding op deze bijeenkomst hebben we een aantal maanden frequent 
overleg malen gehad met ASNETU en met elkaar gesproken over adaptief 
onderwijs: Wat zijn de voordelen? Hoe werkt het in de praktijk? We hebben 
Small Steps toegestuurd en deze specifieke methode diende als voorbeeld 
tijdens de bijeenkomst. We zullen ASNETU blijven volgen en steunen.

Thailand Tassen gemaakt door de ‘artists’ van The Healing Family.
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FINANCIEEL 
In 2019 heeft de stichting € 14.828 ontvangen aan giften van particulieren en 
bedrijven. Dat is €2.051 minder dan in 2018. Dit komt, omdat we als bestuur 
zelf geen (grote) wervingsacties hebben opgezet. We hopen dat er spontaan 
initiatieven blijven ontstaan voor de stichting, 

In totaal is € 12.671 uitgegeven aan projecten voor kinderen en jongeren met 
het syndroom van Down. 

EEN TWEETAL GROTE PROJECTEN TOEGELICHT: 
Vocational Training Center ‘Hope Alive’: 
toekomst voor jongeren in Mombasa, Kenia 
De stichting heeft aan het eind van het jaar 2016 een donatie ontvangen om 
voor jongeren in Kenia projecten op te zetten gericht op hun toekomst. De 
donatie is in 2016 toegevoegd aan een bestemmingsreserve, zodat het geld 
gereserveerd blijft voor toekomstige uitgaven voor dit doel. In de financiële 
verantwoording is dit opgenomen onder ‘Toekomst voor jongeren in Kenia’. 
We hebben dit initiatief kunnen steunen met een startkapitaal en zullen ook 
in 2020 dit project blijven steunen middels materiaal, kennis en eventuele 
financiële ondersteuning.

Scholing en ontwikkeling in Kenia 
Van drie fondsen hebben we geld ontvangen voor dit project. In 2019 zijn we 
twee maal op bezoek geweest bij de scholen. In april voor een vooronderzoek 
en het maken van afspraken met de scholen. En in oktober is het project 
praktisch gestart. Het bezoek van april valt buiten de financiering van de 
fondsen. 

Organisatorische kosten
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 Dutch Down Support Foundation dit 
kunnen waarmaken. 

Kenia Kongowea Special Unit. Eerste Leespraat-les: herkennen van je eigen naam.
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JAARREKENING 2019
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 historische 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. 

Kenia Ronald Ngala Special Unit. Ali gaat snel en leert al +2 sommen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Giften worden opgenomen in het jaar van ontvangst. 
Indien een gift een bestemming heeft en in het lopende  jaar nog niet is 
gerealiseerd, wordt een bestemmingsreserve gevormd, zodat de gift op een 
later tijdstip aan dit doel kan worden besteed. 

PERSONEELSBESTAND
Dutch Down Support Foundation heeft geen personeel in dienst. 
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging of onkostenvergoeding.

Kenia CP dag Contact maken en communiceren met een liedje.
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EXPLOITATIE OVERZICHT 
   2019 2018
INKOMSTEN:     
 Giften particulieren en bedrijven 01 14.828 16.879
 Giften van bestuur 02 1.387 1.565
 Giften van vermogensfondsen 03 5.000 12.500
Totaal inkomsten   21.215 30.944

UITGAVEN:     
 Uitgaven aan projecten 04 12.671 8.577
 Algemene kosten  05 79 703
 Kosten fondswerving 06 0 1.157 
Totaal kosten   12.749 10.437
Bedrijfsresultaat   8.466 20.506
 Financiële baten en lasten  07 -152 -147

RESULTAAT BOEKJAAR   8.314 20.359

MUTATIE RESERVES     
Toevoeging bestemmingsreserve 08 5.000 12.500
Onttrekking bestemmingsreserve 08 -6.889 0
Mutatie bestemmingsreserve 08 -1.889 12.500

MUTATIE ALGEMENE RESERVE   10.203 7.859
   positief positief

BALANS PER 31 DECEMBER
  2019 2018   2019 2018
Nog te vorderen  230 2 Algemene reserve  10.112 2.253
   Toevoeging algemene reserve 10.203 7.859
Liquide middelen               09 38.140 30.054 Totaal algemene reserve  20.315 10.112 10
      
   Bestemmingsreserve 18.055 19.944 11  
    
Totaal activa  38.370 30.056 Totaal passiva  38.370 30.056

Kenia Tussentijdse evaluatie samen met de leerkrachten van de vier Special Units.
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TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIE OVERZICHT 

01 GIFTEN PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
De giften zijn ontvangen van: 
   2019 2018
 Vaste donateurs  1.080 1.190
 Overige giften particulieren  5.979 5.707
 Eigen bijdragen van vrijwilligers 
 project Scholing en ontwikkeling Kenia  3.238 0
 Giften bedrijven  150 1.675
 Actie Spinning Up voor Down  0 3.737
 Overige acties   4.382 4.568
Totaal giften particulieren en bedrijven   14.828 16.879

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 een beperking in kansarme gebieden, met in het bijzonder kinderen en 
volwassenen met het syndroom van Down. De organisatorische kosten voor 
de stichting zelf (zoals bankkosten, 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.

Twee bestuursleden hebben eveneens als vrijwilliger gewerkt in Mombasa 
voor het project ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’. De eigen bijdragen zijn 
meegenomen als eigen bijdrage van een vrijwilliger.  

03 GIFTEN VAN FONDSEN
Wij hebben voor ons project ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’ wederom geld 
ontvangen van een vermogensfonds. Hierdoor kon het project in september 
2019 starten. Naast de bijdragen van de fondsen moeten we voor het project 
zelf nog 10.000 euro aan andere donaties binnenhalen. In april 2019 zijn twee 
bestuursleden naar Kenia geweest om afspraken voor het project te maken. In 
oktober zijn we gestart met het project en zijn vier vrijwilligers 2 weken naar 
Kenia geweest om de leraren, begeleiders en ouders te laten kennismaken 
met de methodes. Het project loopt door tot september 2021. In die tijd zullen 
we in totaal 4 - 5 maal een bezoek brengen aan de scholen in Kenia. 



43

04 UITGAVEN AAN PROJECTEN 
   2019 2018
 Thailand aanschaf bij Healing Family  0 910
 Kenia leerkracht  0 1.365
 Kenia Small Steps/scholing   0 3.053
 Kenia project ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’ 7.627 0
 Kenia vooronderzoek ‘Scholing en ontwikkeling’ 2.239 0
 Kenia ‘Toekomst voor jongeren in Kenia’   2.500 0
 Uganda computerlessen   0 35
 Uganda Small Steps lerarenopleiding   0 0
Suriname leermateriaal voor NKC  305 0
Suriname Leespraat en kennisoverdracht school in Nickerie 0 1.930
Suriname logopedie in Nickerie  0 108
Suriname ergotherapie Annie Crèche  0 1.176
Totaal uitgaven aan projecten  12.671 8.577

Voor een uitgebreide beschrijving van de projecten verwijzen we naar onze 
website: www.dutchdownsupport.nl  

05  ALGEMENE KOSTEN
   2019 2018
Kosten hosting website   71 254
Kosten bouwen nieuwe website   0 415
Kosten promotiemateriaal   0 26
Overige kosten   8 8
Totaal algemene kosten   79 703

06  KOSTEN FONDSWERVING 
In 2018 hebben we ons laten adviseren door een bureau gespecialiseerd in 
het aantrekken van fondsen. Dit fondswervingsbureau 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. 

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 

Kenia Ronald Ngala Special Unit In het nieuwe lesprogramma 
            is ook een dagelijks voorleesmoment opgenomen.
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met leerkrachten, zorgverleners en ouders zorgen we op vier speciaal 
onderwijs scholen voor adaptief onderwijs, ouderbegeleiding en 
samenwerking tussen school en ouders. De looptijd van het project is 
twee jaar en is in oktober 2019 gestart. De reeds verkregen fondsen zijn 
toegevoegd aan een bestemmingsreserve, zodat het geld in 2020 en 2021 
beschikbaar is. 

TOELICHTING BIJ DE BALANS
09  LIQUIDE MIDDELEN 
   2019 2018
Rekening courant bank   24.115 16.031
Spaarrekening   14.025 14.023
Totaal liquide middelen  38.140 30.054

10  ALGEMENE RESERVE
De algemene reserve van de stichting is positief. 

11  BESTEMMINGSRESERVE
Bestemmingsreserve Toekomst voor jongeren in Kenia 
In 2016 heeft Dutch Down Support Foundation aan het eind van het jaar een 
donatie ontvangen om jongeren 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 2019 hebben we de opstart van het 
Vocational Training Center ‘Hope Alive’, een leer-/werkplek in Mombasa, 
financieel gesteund. In 2020 gaan we langs bij dit project voor verdere 
support en begeleiding. 

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 zorgen we op vier speciaal 
onderwijs scholen voor adaptief onderwijs, ouderbegeleiding en 
samenwerking tussen school en ouders. De looptijd van het project is 
twee jaar en is in oktober 2019 gestart. De reeds verkregen fondsen zijn 
toegevoegd aan een bestemmingsreserve, zodat het geld in 2020 en 2021 
beschikbaar is. 

Kenia Mlaleo Special Unit De leerlingen maken kennis met geschreven taal en genieten van de lessen.
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Beginsaldo 01-01-2019 12.500 7.444 19.944
Toevoeging 5.000 0 5.000
Onttrekking 4.389 2.500 6.889
Eindsaldo 31-12-2018 13.111 4.944 18.055

Bestemmingsreserve Toekomst voor jongeren in Kenia 
In 2016 heeft Dutch Down Support Foundation aan het eind van het jaar een 
donatie ontvangen om jongeren 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 2019 hebben we de opstart van het 
Vocational Training Center ‘Hope Alive’, een leer-/werkplek in Mombasa, 
financieel gesteund. In 2020 gaan we langs bij dit project voor verdere 
support en begeleiding. 

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 zorgen we op vier speciaal 
onderwijs scholen voor adaptief onderwijs, ouderbegeleiding en 
samenwerking tussen school en ouders. De looptijd van het project is 
twee jaar en is in oktober 2019 gestart. De reeds verkregen fondsen zijn 
toegevoegd aan een bestemmingsreserve, zodat het geld in 2020 en 2021 
beschikbaar is. 

Kenia project Scholing en 
ontw

ikkeling in Kenia
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st 

voor jongeren in Kenia

Totaal

Kenia Elkaar helpen.


