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VOORWOORD

2020 is voor iedereen een bijzonder jaar geweest. Het coronavirus heeft ons
allemaal geraakt. In Nederland en daarbuiten.
Het jaar 2020 begon goed voor DDSF, met in februari een projectbezoek aan
de vier speciaal onderwijs scholen in Mombasa, Kenia. Het was een succesvol
bezoek. We werden weer enthousiast ontvangen door de leerkrachten, de
leerlingen en de ouders. De positieve resultaten van onze samenwerking
met de scholen en van onze eerdere inspanningen op locatie waren duidelijk
zichtbaar. Het was mooi te zien dat op drie van de vier scholen de leerlingen
nu cognitief uitgedaagd worden. Op drie van de vier scholen wordt nu ook
gewerkt in kleinere groepjes op niveau in plaats van de klassikale lessen.
GRENZEN DICHT
Kort na terugkomst in Nederland gingen in maart 2020 letterlijk de
landsgrenzen voor ons dicht. Reizen naar het buitenland was niet meer
mogelijk. De kracht van de DDSF ‘support’ is dat onze vrijwilligers hun kennis
en ervaring delen op plekken waar dat gewenst en nodig is. Door de pandemie
hebben we dit jaar helaas maar één projectbezoek kunnen realiseren. Onze
vierde geplande reis naar Mombasa kon in oktober niet doorgaan.
GEZINNEN IN NOOD
In april gingen de scholen dicht in Kenia. De inwoners van Mombasa kregen
strenge beperkingen opgelegd. Zo was het niet meer mogelijk om Mombasa in
en uit te reizen. Veel gezinnen vertrokken voor het ingaan van de maatregelen
naar familie op het platteland. Wij ontvingen al snel verontrustende berichten
over de situatie in de stad Mombasa. Er waren gezinnen die contact met ons
zochten en ons informeerden dat zij nog maar één maaltijd per dag konden
kopen. De leerlingen van ons Mombasa project wonen in gezinnen die een
minimum inkomen hebben. Juist deze gezinnen werden nu getroffen door de
verslechterde economische situatie.

Kenia. Kadzandani Special Unit - een ‘ twee’ maken met doppen.
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HULP AAN GEZINNEN
Wij kozen ervoor de gezinnen op een andere manier te steunen. Steun
die zo hard nodig was. In april organiseerden we dat alle gezinnen die
zijn aangesloten bij het Mombasa-project op onze kosten levensmiddelen
konden kopen. Ook steunden we het Vocational Training Center ‘Hope Alive’
in Mombasa met het betalen van de huur. De ouders van deze particuliere
school konden het schoolgeld niet meer betalen. Helaas viel ook onze
donateurswerving voor een belangrijk deel stil.
KWETSBARE LEERLINGEN BLIJVEN IN BEELD
Onze vrijwilligers in Nederland deden ten tijde van de lockdown hun
werk vanuit huis. Met trots kijken wij terug op hoe zij deze uitdaging zijn
aangegaan. Wanneer het kon hadden zij online contact met de leerkrachten
en ouders van onze projecten in Kenia en Suriname. Dit deden zij met video
calls en WhatsApp. De leerkrachten in Mombasa besloten hun leerlingen
thuis te bezoeken in de periode dat de scholen dicht waren. Zo konden zij hun
kwetsbare leerlingen in de gaten te houden en zo nodig bijstaan.
DE KRACHT VAN DDSF: DENKEN IN MOGELIJKHEDEN
Dit alles betekent concreet dat veel van onze doelen van 2020 doorschuiven
naar 2021. Het ‘Kleine Stapjes’ project in Suriname is iets wat we niet hadden
gepland voor 2020, maar al in gang hebben kunnen zetten dit jaar. We kijken
ernaar uit dit project voor individuele begeleiding op school en thuis begin
volgend jaar samen met het NKC te starten.
Op dit moment ondersteunen we onze projecten in Kenia en Suriname vanuit
Nederland. Dit doen we via WhatsApp video calls, Skype en email. We kijken
er met heel ons hart naar uit de projecten weer te bezoeken zodra het veilig
en verantwoord is. Door dit alles ziet ons jaarverslag 2020 er anders uit dan je
gewend bent.
Wij willen iedereen die ons is blijven volgen of ons heeft gesteund bedanken.
Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.
Bestuur Dutch Down Support Foundation
Sandra van Duijl
Antoinette van Gerven
Mariska van Woensel
Juni 2021

Kenia. Een winkelwagen vol broodnodige boodschappen.
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Kenia. We hebben veel gezinnen kunnen helpen.
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ACTIVITEITEN OVERZICHT 2020
JANUARI VOORBEREIDING IN VOLLE GANG
We beginnen het jaar zeer voorspoedig. Op 6 januari starten in Kenia de
scholen na een lange vakantie van twee maanden. Ook in Suriname starten
op deze dag de scholen weer na twee weken kerstvakantie.
In dezelfde week beginnen wij in Nederland met de voorbereidingen voor
onze Mombasa weken in februari. Met de vier speciaal onderwijs scholen
(Special Units) van ons project ‘Scholing en ontwikkeling Kenia’ hebben we
afgesproken dat we vanaf 22 februari twee weken meehelpen. Samen maken
we het huidige klassikale leersysteem steeds meer een leersysteem op maat
en helpen we ouders waar dat nodig is.
We zijn blij dat Eva van Amelsvoort meegaat naar Mombasa. Eva is leerkracht
bij het Lucas Onderwijs in Den Haag en geeft les in het speciaal en in het
regulier onderwijs. Eva is ook als moeder ervaringsdeskundige met haar
dochter Noa. Noa is een ondernemende en leergierige tiener met het
syndroom van Down.
In haar klas vertelt Eva over de Dutch Down Support Foundation en over
het schoolproject in Mombasa. Het enthousiasme van haar leerlingen is zo
groot dat de klas een bijzonder warme actie start: iedere leerling doneert een
knuffel voor een leerling in Mombasa. Met een crowdfunding actie op social
media brengt Eva ook het Mombasa project onder de aandacht van een grote
groep en zij kan hiermee haar ticket bekostigen.
We hebben deze maand ook een afspraak met de Textielgroep Middelpolder
in Amstelveen. Hier worden prachtige creatieve dingen gemaakt van textiel.
De medewerkers van Textielgroep Middelpolder willen hun materialen en
creatieve ideeën delen met het Vocational Training Center ‘Hope Alive’
in Mombasa. Hope Alive, geopend in 2019, is een school waar leerlingen
een beroepsopleiding kunnen volgen en waar naast de praktijklessen
ook cognitief onderwijs gegeven wordt. Twee tassen met materiaal,
handgemaakte producten en bijbehorende mallen en patronen gaan volgende
maand mee het vliegtuig in.
FEBRUARI PROJECTBEZOEK DOOR EVA EN SANDRA
Van 22 februari tot 6 maart werken Eva en Sandra in Mombasa op de vier
Special Units. Het zijn weken met een overvol programma. Het is fijn weer
terug te zijn in Mombasa en de band met de leerkrachten iedere keer te zien
groeien. Hierdoor ontstaat er een onderlinge vertrouwensband die helpt
van elkaar te leren en met elkaar te bedenken. We zien dat de leerkrachten
van de Special Units wat veranderingen hebben doorgevoerd sinds de
laatste keer dat we er waren. Dat was in oktober 2019. Ouders worden
Kenia Ronald Ngala in Mombasa. Olga is blij met haar eigen knuffel.
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meer betrokken bij de activiteiten op school. We zien dat er meer ouders de
klassen binnenkomen en contact met de leerkracht zoeken. Op drie van de
vier Special Units wordt niet meer alleen klassikaal gewerkt, maar nu ook in
kleinere groepjes op leerniveau. En we zien dat één Special Unit inmiddels
met een dagprogramma werkt. De verschillende taken van die dag staan op
het schoolbord geschreven.
Samen werken we deze weken aan het lesgeven in lezen en rekenen.
We kijken met elkaar wat mogelijk is en waar enthousiasme voor is. Veel
leerlingen vinden het prachtig een één op één moment te hebben met de
juf en te oefenen met lezen en rekenen. De leerkrachten zijn ook positief
en verrast als we ze laten zien hoe de rekenmethode ‘Rekenlijn’ en het
‘Leespraat’ programma, voor de ontwikkeling van praten en lezen, ingezet
kunnen worden. We zien in de tweede week dat twee leerkrachten (van twee
verschillende Special Units) een reken- en leesles hebben voorbereid voor
een leerling. En met zoveel enthousiasme!
Met de leerkrachten van de vier speciaal onderwijs scholen organiseren we
een workshop voor ouders over persoonlijke vaardigheden en seksuele
ontwikkeling. De vorige keer begrepen we van ouders dat hier veel vragen
over waren. We nemen de Kleine Stapjes-map als leidraad voor het
ontwikkelen van de persoonlijke vaardigheden. Waar loop je als ouder
tegenaan? Hoe kun je de zelfredzaamheid van je kind vergroten? Wat kun
je van je kind verwachten? Ouders delen met elkaar ervaringen en ideeën
uit over dit onderwerp. Ook over het onderwerp seksuele ontwikkeling zijn
veel vragen. Ook zorgen hierover worden geuit. We bespreken dit onderwerp
ook aan de hand van de koffer met kijk- en praatkaarten ‘Lijf en liefde’
van Edubooks. Er is niet genoeg tijd om alle vragen en twijfels over dit
onderwerp met elkaar te bespreken. De koffer met de kijk- en praatkaarten
laten we achter op een van de Special Units. De leerkrachten kunnen verder
met dit onderwerp en de vragen die er zijn. Ouders zijn opgelucht dat dit
onderwerp ook met elkaar is gedeeld. We gaan op zoek naar een vrijwilliger
met specialisatie op dit vlak en die een van de volgende keren ons team wil
versterken.
Op Mlaleo Special Unit zien we dat het buitenspelen een probleem is. De
reguliere school op hetzelfde terrein is een grote school met veel leerlingen.
De schoolterrein ligt ook aan een drukke doorgaande weg in het centrum
van Mombasa. Vrouwen die zoete lekkernijen verkopen zitten langs de kant
van deze drukke weg met hun koopwaar. Soms neemt een leerling stilletjes
de benen en probeert daar iets te kopen. De situatie rondom de school is
onoverzichtelijk en gevaarlijk. De leerkrachten van Mlaleo Special Unit geven
aan dat er een hek rondom hun Special Unit moet komen voor de veiligheid
van de leerlingen en om het werken op school makkelijker te maken. Met
elkaar proberen we hier een oplossing voor te vinden.
Kenia De leerlingen vinden het fantastisch te leren rekenen en schrijven.
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Op de Kadzandani Special Unit tellen we 40 leerlingen in een heel kleine
ruimte. Hoe de twee leerkrachten dit volhouden, zoveel geluid en zoveel
hitte, is bijna niet te bevatten. Zelden zo’n passie gezien voor het vak als
leerkracht. We praten hierover met de leerkrachten en hebben op de laatste
dag een afspraak met de secretaris van het Ministerie van Onderwijs om te
kijken of uitbreiding van de lesruimte mogelijk is. Het eerste contact is gelegd
en we spreken af dat vanuit het ministerie een bezoek wordt gebracht aan
Kadzandani Special Unit. We hopen dat het balletje zo gaat rollen en er een
oplossing komt voor de slechte huisvesting van deze school.
Voor iedere leerling van de Ronald Ngala Special Unit is er een knuffel vanuit
Nederland. Onze koffers zaten overvol, anders hadden we nog meer knuffels
meegenomen. De volgende keer gaan er zeker weer knuffels mee voor de
leerlingen van een van de andere drie Special Units!
Het Vocational Training Center ‘Hope Alive’ is heel blij met de materialen en
cadeau-artikelen van de Textielgroep uit Amstelveen. De stoffen slingers
zullen nu ook in Mombasa gemaakt worden. Het is zo mooi te zien hoe de
drie leerkrachten van deze school, hun leerlingen les geven en techniek
bijbrengen op de naaimachine. De leerkrachten helpen de leerlingen hun
zelfredzaamheid te vergroten door ze ook te leren koken en eenvoudige
huishoudelijke klussen te leren. Hope Alive is een particulier initiatief en is,
naar wij weten, de enige school in Mombasa die dit soort onderwijs biedt. Wij
steunen deze school waarmee we kunnen en hopen dat we hiermee de school
door deze lastige startfase heen kunnen helpen. Alle hulp is hier welkom!
MAART EN APRIL CORONA IN EUROPA
Een week na onze terugkomst van Mombasa gaat Nederland in gedeeltelijke
lockdown en wordt het coronavirus als pandemie erkend in Europa. Een
maand later worden er ook coronabesmettingen in Afrika, waaronder Kenia,
vastgesteld. Begin april volgt in Kenia een zeer strenge lockdown. Dagloners
kunnen niet meer werken, scholen zijn dicht. Er is een in- en uitreisverbod van
kracht in Mombasa. Er wordt streng gehandhaafd.
Ook in Suriname gaan alle scholen vanwege het coronavirus dicht in april.
Op 21 maart bestaat Dutch Down Support Foundation 10 jaar. Vanwege de
serieuze zorgen omtrent het verloop van corona vieren we dit jubileum niet.
MEI
Eind april, begin mei krijgen we signalen van leerkrachten en ouders dat
de situatie in Mombasa zeer slecht is. We besluiten als stichting de 175
gezinnen van het Mombasa schoolproject financieel te steunen. We helpen
de gezinnen hiermee in hun primaire levensbehoeften. De leerkrachten
van de vier speciaal onderwijs scholen zoeken contact met de ouders van
Kenia Ronald Ngala in Mombasa. Ali kiest de aap als zijn nieuwe vriendje.
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hun leerlingen en maken afspraken met deze gezinnen in het centrum van
de stad. Ieder gezin laadt een boodschappenkar vol met lang houdbare
levensmiddelen en de leerkracht rekent af. Het voelt fijn dit te kunnen doen
ook al is het maar een kleine bijdrage in deze zorgelijke tijd. Zoals een van de
ouders zegt: “Het idee dat jullie er ook nu voor ons zijn, vult mijn gedachten”.
Het boodschappenmoment versterkt de band tussen de ouders en de
leerkrachten.
We krijgen als stichting in mei ook persoonlijk verdrietig nieuws te verwerken.
Een belangrijke stille kracht van Dutch Down Support, en zéér dierbare
vriendin, overlijdt deze maand op veel te jonge leeftijd. Sandra Uitbeijerse
heeft veel teksten voor de stichting geschreven en geredigeerd. Zij dacht mee
en was een liefdevolle, scherpzinnige steun en toeverlaat. Wij zullen haar
missen.
Ondanks dat we dit jaar minder zichtbaar zijn geweest vanwege het
coronavirus is er een vaste groep mensen die ons blijft steunen. Zo ook
Miriam Dekker van Atelier ‘t Kroontje. Miriam bedenkt deze maand een
ludieke actie waar veel animo voor is: maak je eigen kunst en beschilder een
doek met het thema ‘Ik toon mijn kunsten thuis, omdat ik van Holland houd.’
Om mee te kunnen doen aan deze fondswervingsactie voor DDSF, kun je een
tasje kopen met schilderbenodigdheden.
De scholen zijn dicht in Kenia en Suriname.
JUNI
Op 22 juni tonen de creatieve thuisschilders die meedoen aan de actie van
Atelier ‘t Kroontje hun kunsten tijdens een digitale borrel en de zes prijzen
worden verdeeld onder de kunstenaars.
Aan het einde van deze actie zijn 72 schildertasjes verkocht en zijn er ook
extra donaties binnengekomen. Hiermee is ruim 800 euro opgehaald voor
de activiteiten van de stichting. Een fantastisch bedrag dat goed besteed zal
worden aan extra hulp in Kenia.
We hebben via WhatsApp contact met de leerkrachten van het Mombasaproject. Zij hebben op hun beurt via WhatsApp weer contact met ouders.
Helaas is dit niet met alle gezinnen mogelijk.
De scholen zijn dicht in Kenia.
Goed nieuws: de scholen in Suriname gaan weer open!

Kenia Hoe fijn is dit ... even voorlezen tussen de lessen in.
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JULI EN AUGUSTUS
In juli en augustus 2020 schrijven en publiceren we ons jaarverslag 2019. We
hebben een dubbel gevoel in deze periode: trots op 2019 dat zo een bevlogen
en krachtig DDSF jaar was. Dit lees je ook terug in ons jaarverslag 2019. Het
jaar 2020 staat in schril contrast.
De scholen in Kenia zijn nog steeds gesloten.
De leerkrachten van het Mombasa-project houden via WhatsApp contact met
de gezinnen.
De scholen in Suriname zijn nog steeds open.
Wij nemen contact op met het NKC in Paramaribo om te kijken of wij deze
school met iets kunnen supporten. Het NKC, Nancy Kids Care, is een
particuliere school voor adaptief onderwijs. Deze school is in juli 2017
opgericht door een moeder van een zoon die extra leerondersteuning nodig
heeft. In Suriname was geen passende leerplek voor haar kind van 10 jaar,
dus nam zij zelf het initiatief. Inmiddels telt het NKC 107 leerlingen. Alle
leerlingen met een speciale hulpvraag zijn hier welkom. Het NKC geeft aan
dat het een toestroom van leerlingen heeft en een tekort heeft aan tafels en
stoelen. Wij kunnen dit financieren. De tafels en stoelen worden besteld bij de
Kringloop in Paramaribo.
SEPTEMBER
Het tweejarig project in Mombasa is mede mogelijk gemaakt door de inzet
van fondsen. In september informeren we de fondsen over de actuele
voortgang en de consequenties van het coronavirus op ons werk aan dit
project. We krijgen toestemming om de projectperiode van twee jaar te
verlengen.
De scholen in Kenia zijn helaas nog steeds gesloten.
In Suriname zijn de scholen dicht wegens vakantie.
OKTOBER - DECEMBER
In oktober starten de reguliere scholen weer in Kenia. De Keniaanse overheid
besluit dat de speciaal onderwijs scholen nog niet open mogen vanwege de
kwetsbaarheid van de leerlingen. Wij betreuren dit besluit samen met de
ouders en de leerkrachten.
In de periode oktober – december delen we op Facebook en LinkedIn
achtergrondverhalen over de leerkrachten van het Vocational Training Center
‘Hope Alive’. Wij vertellen over hun leven, hun motivatie om voor dit mooie en

Kenia Eén op één les Vocational Training Center.
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Kenia Kongowea Special Unit. Buiten spelen na een inspannende les in de schoolbanken.
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kwetsbare vak te kiezen, over hun dagen op school en overdenkingen in deze
coronaperiode. Wat zijn we trots op deze leerkrachten die zich met ziel en
zaligheid inzetten voor hun leerlingen. Een groep die in Kenia door velen niet
wordt gezien.
De Mombasa leerkrachten bezoeken de leerlingen in de thuissituatie. Het is
in het begin wennen voor de leerlingen, maar al snel wordt naar de bezoekjes
uitgekeken.
Met het NKC in Suriname maken we plannen om begin 2021 te starten met
een pilot voor thuisbegeleiding. Het vroeghulpprogramma ‘Kleine Stapjes’
zal hiervoor worden ingezet. Ouders worden vanuit het NKC benaderd en
het NKC selecteert 5 kinderen/gezinnen. Vanaf begin volgend jaar zullen
deze 5 kinderen één keer per week één op één begeleiding krijgen door
hun leerkracht buiten schooltijd. En thuis zullen de ouders, begeleid door
de leerkracht, spelenderwijs met hun kind gaan oefenen. De leerkrachten
zullen één keer per maand de gezinnen thuis bezoeken. Het is fijn weer de
schouders onder een project te zetten waar wij met elkaar in geloven.

Maar… we hebben ons niet uit het veld laten slaan door corona, dichte
scholen en reisverboden. Zolang we zien dat ons werk steunend is voor
kinderen met het syndroom van Down, hun ouders en leerkrachten, gaan wij
door met dit mooie dankbare werk. Dankbaar omdat het zichtbaar effectief is
in de landen waar wij actief zijn en dankbaar voor de steun in Nederland waar
wij altijd op kunnen rekenen.
In januari 2021 gaan de scholen weer open. Ons projectplan voor Kleine
Stapjes in Suriname is klaar. En ook wij zijn er klaar voor!
Via onze nieuwsbrief, LinkedIn en Facebook houden we je op de hoogte.

DECEMBER
We krijgen het verdrietige bericht te horen dat de moeder van Musa is
overleden. Musa is een leerling van de Kadzandani school. Lieve Musa, hij zit
in ons hart. De twee leerkrachten gaan wekelijks bij hem langs thuis. Zijn twee
oudere broers zorgen nu voor hem. We hopen dat de Special Units in januari
weer open mogen.
Om het 10-jarig bestaan van de stichting toch even onder de aandacht te
brengen, interviewt Mariska, Antoinette en Sandra. Twee bestuursleden die
aan het begin van de stichting staan. Antoinette en Sandra blikken terug op 10
jaar Dutch Down Support Foundation. Dit vinden we een gepaste manier om
toch even stil te staan bij ons 10-jarig bestaan. Lees hier het interview.
Ook sluiten we in december het jaar af met een online borrel met de vaste
groep vrijwilligers. Het is fijn om iedereen even digitaal te zien en te spreken.
2020 - 2021
Zoals we ook het verslag begonnen, is 2020 voor ons allemaal een bewogen
jaar geweest. Corona heeft veel teweeg gebracht. We stonden voor nieuwe
uitdagingen, naast de voor ons bekende uitdagingen in ons werk van DDSF.
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DOELEN EN ACTIES GEPLAND VOOR 2020
COMMUNICATIE
• 10 jarig bestaan op 21 maart 2020
• Voortzetten ‘Kleine verhalen’ op Facebook en uitbreiden LinkedIn
• Verbeteren website door toevoegen van een nieuwspagina met
actualiteiten en het plaatsen van Engelstalige informatie op de website
• We onderzoeken de mogelijkheid onze projecten uit te breiden met
informatieve video’s. Video’s die een duidelijk beeld geven van een
schooldag in Mombasa, de ouderworkshops en een dag op het Vocational T
raining Center ‘Hope Alive’, de school waar jongeren een beroepsopleiding
volgen.
• Opzet en start email nieuwsbrief plus werving vrijwilliger.
• Binding en ambassadeurschap versterken met onze vrijwilligers.
PROJECTEN
Suriname
• Uitbreiding van onze steun aan het NKC instituut.
• Contact onderhouden met Stichting Downsyndroom Suriname.
Kenia
• Verbeterde samenwerking met de vier Special Units
en andere stichtingen en initiatieven in Mombasa.
• Nieuwe samenwerking met Nederlandse zorgorganisaties
in de gehandicaptenzorg.
• Nieuwe contacten uitbreiden Ministerie van Onderwijs.
• Uitbreiding van ondersteuning en lesmateriaal.
• Doorontwikkeling en steunen van workshops en ouderparticipatie
• Facilitaire ondersteuning op de scholen zelf, zoals een hek om
Mlaleo Special Unit om veilig buiten te kunnen spelen.
RESULTATEN
We hebben in 2020 van deze geplande doelen het volgende kunnen
realiseren:
Communicatie:
• Eind 2020 eerste Nieuwsbrief verstuurd.
• Verhalen over de drie leerkrachten van het Vocational Training Center
‘Hope Alive’ gedeeld op Facebook en LinkedIn.
• Tekst website laten vertalen door een vrijwilliger, native speaker.
• Ontwerp van DDSF logo voor het 10-jarig bestaan en aan het eind van het
jaar een interview met Sandra en Antoinette, oprichters DDSF, door
Mariska. Lees hier het interview.
• Online afsluiting van het jaar met de gehele groep DDSF vrijwilligers.
Kenia Leermateriaal.
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Suriname
Uitbreiding van onze steun aan het NKC:
• Kleine Stapjes project – voorbereidingen vanaf oktober 2020.
Dit project start begin 2021.
• Geld gedoneerd aan het NKC voor de aanschaf van meubilair:
tafels en stoelen.
• Leermaterialen, leesboeken en speelgoed gedoneerd aan het NKC.
Kenia
• Voorbereidingen voor constructie van hekwerk rondom Mlaleo Special Unit.
• Contact onderhouden met Ministerie van Onderwijs, bezoek aan het
ministerie in februari/maart 2020
• Lesmateriaal meegenomen op onze reis naar Kenia in februari/maart 2021.
• Februari/maart 2020: ouderworkshops persoonlijke en sociale
vaardigheden, steun vinden bij elkaar, en seksualiteit.
• Contact onderhouden tijdens de lockdown met de leerkrachten en gezinnen
van de vier Special Units.

Kenia Rekenles Kadzandani Special Unit.
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FINANCIEEL
De coronacrisis heeft uiteraard ook gevolgen voor de financiën. De werving
van fondsen is beperkt gebleven en reizen naar het buitenland was vanaf
maart niet meer mogelijk.
In 2020 heeft de stichting € 9.426 ontvangen aan giften van particulieren
en bedrijven. Dat is € 5.403 minder dan in 2019. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door de coronacrisis. Vanaf april 2020 hebben er zeer beperkt
activiteiten plaats kunnen vinden.
In totaal is € 12.433 besteed aan projecten voor kinderen en jongeren met het
syndroom van Down. Ook dit is door de pandemie minder dan gehoopt.
Door het coronavirus hebben we ervoor gekozen om de ouders en kinderen
die ‘onze’ scholen in Kenia bezoeken te ondersteunen met eten en wat geld,
kosten € 6.829. Iets wat wij normaal niet zouden doen, omdat dat niet is
waar de stichting voor is opgericht. De situatie in Kenia was echter zodanig
slecht dat deze steun in dit geval noodzakelijk was. De impact van corona in
Kenia was economisch vele malen groter dan in Europa.
Wij hopen dat reizen binnen korte tijd weer veilig is en wij ons werk op locatie
zo snel mogelijk weer kunnen oppakken. In Kenia en Suriname is nog meer
dan anders alle hulp nodig om de kwetsbare groep die wij steunen, te helpen.
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 DDSF dit kunnen waarmaken.

Suriname NKC. De tafels en stoelen zijn besteld. Nu lezen met een boek op schoot.
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Kenia Ouderworkshop Mombasa.
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JAARREKENING 2020
ALGEMEEN
ACTIVITEITEN
Dutch Down Support Foundation is statutair gevestigd op de Bramerveld 82
te Nieuw-Vennep.

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.

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.
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Kenia Overleg met de leerkrachten in Mombasa.

37

EXPLOITATIE OVERZICHT

TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIE OVERZICHT

			
INKOMSTEN:		
Giften particulieren en bedrijven
01
Giften van bestuur
02
Giften van vermogensfondsen
03
Totaal inkomsten 		

2020

2019

9.426
625
0
10.051

14.828
1.387
5.0000
21.215

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

12.433
625
0
13.058
-3.007
-128

12.671
79
0
12.749
8.466
-152

RESULTAAT BOEKJAAR 		

-3.135

8.314

MUTATIE RESERVES		
Toevoeging bestemmingsreserve
07
Onttrekking bestemmingsreserve
07
Mutatie bestemmingsreserve		

0
-5.153
-5.153

5.000
-6.889
-1.889

2.018
positief

10.203
positief

MUTATIE ALGEMENE RESERVE 		
			

01 GIFTEN PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
De giften zijn ontvangen van:
			
Vaste donateurs		
Overige giften particulieren		
Eigen bijdragen van vrijwilligers
project Scholing en ontwikkeling Kenia		
Giften bedrijven		
Actie Spinning Up voor Down		
Overige acties 		
Totaal giften particulieren en bedrijven 		

2019
1.080
5.979

833
0
0
1.426
9.426

3.238
150
4.382
14.828

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.
Een van de bestuursleden is eveneens als vrijwilliger mee geweest in het
project Scholing en ontwikkeling Kenia. De eigen bijdrage van het bestuurslid
zijn meegenomen als eigen bijdrage van een vrijwilliger.
03 GIFTEN VAN FONDSEN
In 2018 en 2019 hebben we geld ontvangen van een aantal fondsen voor
ons project ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’. In 2020 hebben wij geen
fondsaanvragen gedaan.

BALANS PER 31 DECEMBER

2020
2019
2020
2019
Nog te vorderen
0
230 Algemene reserve
20.315
10.112
			 Toevoeging algemene reserve 2.018 10.203
Liquide middelen
08 35.235 38.140 Totaal algemene reserve
22.333 20.315
			 		
		 Bestemmingsreserve
12.902 18.055
		
		
Totaal activa
35.235 38.370 Totaal passiva
35.235 38.370

2020
1.050
5.915

09
07

04 UITGAVEN AAN PROJECTEN
			
Kenia project Scholing en ontwikkeling in Kenia		
Kenia vooronderzoek scholing en ontwikkeling		
Kenia project Toekomst voor jongeren in Kenia		
Kenia eten in corona periode 		
Suriname leermateriaal voor NKC		
Suriname NKC tafels en stoelen		
Totaal uitgaven aan projecten		

2020
3.643
0
1.510
6.829
0
451
12.433

2019
7.627
2.239
2.500
0
305
0
12.671

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

2020
0
625
0
625

2019
71
0
8
79

Toekomst voor
Jongeren
4.944

totaal
18.055

06 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Dit betreft rente baten en kosten van de bank.
07 MUTATIE BESTEMMINGSRESERVE
Kenia projecten:
		
Scholing &
		
Ontwikkeling
beginsaldo 01-01-2020
13.111
Toevoeging
Onttrekking

0
3.643

0
1.510

0
5.153

eindsaldo 31-12-2020

9.468

3.434

12.902

Bestemmingsreserve Scholing & 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 is in oktober 2020 gestart. De reeds verkregen
fondsen zijn toegevoegd aan een bestemmingsreserve zodat het geld in
2020 en 2021 beschikbaar is. In februari 2020 heeft het tweede bezoek
plaatsgevonden aan Kenia in het kader van dit project. De kosten van dit
bezoek zijn onttrokken aan de 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 2019 en 2020 hebben we de opstart van een werk/
leerproject in Mombasa financieel gesteund: het Vocational Training Center
‘Hope Alive’. In 2020 is het centrum mede dankzij onze steun geopend.

Suriname Samenwerking met het NKC.
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TOELICHTING BIJ DE BALANS
08 LIQUIDE MIDDELEN
			
Rekening courant bank 		
Spaarrekening 		
Totaal liquide middelen		

2020
21.209
14.206
35.235

2019
24.115
14.025
38.140

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

Suriname Prenten- en leesboeken voor het NKC.
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