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Mama Mzungu   

Kerkweg 11   

5504 BL Veldhoven   

    

Datum: 13-04-2020   

    

    

Balans per 31-12-2019   

    

Code Omschrijving Activa Passiva 

0720 Reserve t.b.v. verplichtingen 2020  22.783,00 

0721 Reserve t.b.v. verplichtingen 2021  30.360,00 

0722 Reserve t.b.v. verplichtingen 2022  24.498,00 

0723 Reserve t.b.v. verplichtingen 2023  11.702,00 

1001  Kas Lodwar 100,00  
1010 Bank 42.21.07.794 3.172,35  
1011 Bank 59.34.52.143 65.825,23  
1013 Bank Lodwar Huishoud rekening 363,07  
1014 Bank Lodwar Projecten rekening 35.504,69  
1401 Vrij vermogen  15.622,34 

 Saldo   

    104.965,34 104.965,34 
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Mama Mzungu   

Kerkweg 11   

5504 BL  Veldhoven   

    

Datum: 13-04-2020   

    

    

Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019   

    

Code Omschrijving Verlies Winst 

4810 Accountants- en administratiekosten 366,69  
4820 Bankkosten 296,92  
5500 Huisvesting Lodwar 456,00  
5530 Personeelskosten Lodwar 3.593,00  
5700  Kantoorkosten Lodwar 483,00  
5790 Overige kosten Lodwar 152,00  
5820 Bankkosten Lodwar 272,00  
6020 Toevoeging aan reserve t.b.v. verplichtingen 2020 6.148,00  
6021 Toevoeging aan reserve t.b.v. verplichtingen 2021 6.090,00  
6022  Toevoeging aan reserve t.b.v. verplichtingen 2022 6.642,00  
6023 Toevoeging aan reserve t.b.v. verplichtingen 2023 11.702,00  
7001 Educatie 54.285,00  
7300 Awareness trainingen 714,00  
7400 Bouw projecten 7.329,00  
7500 Keuken TBC 9.480,00  
8010 Ontvangen donaties educatie  45.417,00 

8011  vrijval reserve educatie  26.184,00 

8401 vrijval reserve bouwprojecten  7.329,00 

8500  Ontvangen donaties keuken TBC  10.000,00 

8800  Ontvangen donaties algemeen  18.345,11 

8801 vrijval reserve algemene kosten  5.677,00 

9951 Omrekenverschillen Euro-KSH  2.515,00 

9999 Eindresultaat 7.457,50  

 Saldo   

    115.467,11 115.467,11 
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Toelichting jaarrekening 2019 Stichting Mama Mzungu 
 
Gedurende het jaar 2019 hebben we 119 kinderen in het programma gehad. De verdeling was als volgt: 
 

aantallen Form 1 Form 2 Form 3 Form 4 totaal 

meisjes 24 16 16 36 92 

jongens 9 4 0 14 27 

totaal 33 20 16 50 119 

 
Zij zaten verdeeld over 10 scholen. Het grootste deel, 57 leerlingen, zat op Turkana Girls School. 
 
Na bezoeken in januari, oktober en december in 2018 is het in 2019 rustiger geweest. Uiteraard hebben we 
maandelijks contact met Esther, onze lokale medewerkster in Lodwar. In december 2019 zijn Olivier en 
Astrid in Lodwar geweest in verband met de aanname van nieuwe kinderen en voor de uitgebreide 
awareness trainingen die toen gegeven zijn. Deze awareness trainingen vormen een waardevolle 
aanvulling op de schoolopleiding voor de kinderen. Ze werden verzorgd door Esther in samenwerking met 
2 professionele coaches. Er komen onderwerpen aan de orde zoals family planning, seksuele voorlichting, 
studie en werken. De awareness trainingen worden verzorgd in Lodwar in de tijd dat de kinderen in 
verband met vakantie thuis zijn. 
 
Naast de activiteiten op het gebied van onderwijs ontvangen wij ook al jaren steun van Stichting 
Suppletiefonds “Sonnevanck” waarmee we de tbc-patiënten in het ziekenhuis in Lodwar wekelijks van melk 
en fruit kunnen voorzien. Naar aanleiding van een bezoek aan Lodwar in 2018 hebben we in 2019 met hulp 
van Stichting Suppletiefonds “Sonnevanck” in het plaatselijke ziekenhuis de toiletten op de tbc-afdeling en 
op de kinderafdeling kunnen laten renoveren. 
 
 
Enkele jaren geleden zijn we begonnen om voor iedere student de volledige kosten van de opleiding te 
reserveren, alvorens we iemand in het programma opnemen. Onderstaand een samenvatting van de cijfers 
2019, met de vergelijkende cijfers 20178en 2017. 
 
   
 
Opbrengsten             2017          2018          2019 
Ontvangen donaties voor educatie  €   50.800,--  €   46.700,--  €   45.400,-- 
Ontvangen overig    €   16.400,--  €   28.300,--  €   18.400,-- 
Ontvangen parent contribution  €   10.900,--  €             -,--  €             -,-- 
Vrijval reserve t.b.v. educatie   €   18.200,--  €   30.400,--  €   26.200,-- 
Ontvangen voor TBC    €   10.000,--  €   10.000,--  €   10.000,-- 
Ontvangen voor bouw/vrijval reserve €             -,--  €   20.000,--  €     7.300,-- 
Vrijval reserve algemene kosten  €     4.000,--  €     4.000,--  €     8.200,-- 
Totaal  opbrengsten    € 110.300,--  € 139.400,--  € 115.500,-- 
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Kosten              2017          2018          2019 
Educatie      €   59.500,--  €   54.000,--  €   54.300,-- 
Awareness trainingen    €     1.300,--  €     1.500,--  €        700,-- 
TB patiënten     €     9.400,--  €     9.500,--  €     9.500,-- 
Bouw t.b.v. ziekenhuis   €             -,--  €   11.000,--  €     7.300,-- 
Kantoorkosten Nederland   €        800,--  €        800,--  €        700,-- 
 
Kantoorkosten Lodwar   €        600,--  €     1.100,--  €        900,-- 
Huisvestingskosten Lodwar   €        600,--  €        500,--  €        500,-- 
Personeelskosten Lodwar       €     5.700,--  €     4.100,--  €     3.600,-- 
Toevoeging aan reserveringen  €   27.300,--  €   68.200,--  €   30.600,-- 
Totaal kosten     € 105.400,--  € 150.800,--  € 108.100,-- 
 
Resultaat     €     4.900,-- +/+ €   11.400,-- -/- €     7.400,-- +/+ 
 
Aantal kinderen in programma            162            122           119 
 
In de jaarrekeningen is gerekend met een omrekenkoers van Ksh 105 = Eur 1. 
De feitelijke gemiddelde omrekenkoers is voor 2017 op Ksh 107,53, voor 2018 op Ksh 114,53 en voor 2019 
op Ksh 107,90. 
 
De ontvangen bijdragen voor educatie stabiliseerden in 2019. Daardoor konden we het aantal kinderen op 
een gelijk niveau houden. De kosten voor educatie zijn op een gelijk niveau gebleven, ook in 2020. In de 
begroting voor komende jaren hebben we wel rekening gehouden met een beperkte stijging van de 
schoolkosten. Eind 2019 zijn 36 kinderen uitgestroomd en hebben we 32 nieuwe kinderen in het 
programma kunnen opnemen. Ook voor hen is het volledige schoolgeld gereserveerd. Van de 115 
kinderen die in 2020 in het programma zitten, worden er 30 gesponsord vanuit Kenia.  
 
In Nederland en België bestaat de organisatie volledig uit vrijwilligers, zodat de kosten minimaal zijn, zoals 
ook uit de jaarrekening blijkt. Onze medewerkster in Lodwar, Esther Lokisa Lokwangale, ontvangt wel een 
salaris; daarnaast huren we kantoorruimte bij haar thuis. Esther onderhoudt alle contacten met de scholen, 
studenten, het ziekenhuis etc. Zij organiseert de awareness trainingen en zij verzorgt drie keer per week de 
voedseldistributie aan de tbc-patiënten in het ziekenhuis.  
 
De financiële ondersteuning aan studenten vindt in natura plaats. Onze lokale medewerkster betaalt de 
scholen rechtstreeks, zodat we zeker weten dat het geld aan de school wordt besteed. We werken met een 
beperkt aantal scholen waarvan we weten dat zij goed onderwijs verzorgen en betrouwbaar zijn. Voor de 
tbc-patiënten koopt Esther wekelijks melk en fruit en zij zorgt zelf voor de distributie in het ziekenhuis. 
 
Doelstelling blijft om de participatie van de lokale bevolking te vergroten om zodoende de stichting een 
solide financiële basis te geven met als uiteindelijk streven dat de lokale bevolking meer eigen 
verantwoordelijkheid kan nemen en minder afhankelijk is van de hulp vanuit Nederland en België. 
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