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VOORWOORD 

Vanuit ons hart, met gezond verstand. 

In september 2016 schreef ik het volgende: 

“Je hart volgen heeft soms consequenties voor anderen. Ik ondervind dat op dit moment. Over ruim 

een week ga ik 12 dagen als reporter naar Kenia om verhalen op te halen. Mijn missie is om mensen 

van hier en daar met elkaar te verbinden. Ik kijk er enorm naar uit, en ik vind het ook spannend. Mijn 

kinderen vinden het maar niks. Ze gaan mij ontzettend missen (en missen mij nu al als ze eraan 

denken). Toch ga ik. Omdat ik het belangrijk vind om ze te laten zien dat je altijd je hart moet 

volgen. Kies voor jezelf zodat je anderen optimaal kunt helpen. Maak van je dromen werkelijkheid.” 

Ruim drie jaar later, eind 2019, blikte ik weer eens terug op die september van 2016. “Mijn droom in 

Kenia was om Grace, alias Kamaria te helpen. Zodat ze niet hoefde te trouwen, maar naar school 

kon gaan.” 

Inmiddels zit Grace in klas 3, en gaan naast haar nog zes meisjes naar school en volgen er in januari 

2020 nog vier. Dit hebben wij samen gedaan. Jij, ik, wij, jullie. Omdat we met jullie ons hart volgen. 

Omdat wij als stichting vanuit ons hart werken, gevolgd door gezond verstand. Want ook dat hoort 

erbij.” 

“Do your little bit of good where you are, it’s those little bits of good put together  

that overwhelm the world.” - Desmond Tutu 

Het begon met een reis naar 

Kenia. Eentje die niet alleen 

ons leven veranderde, maar 

ook dat van nu zeven meisjes 

en hun families (en inmiddels 

zijn dat er totaal 11). Ik vind 

het nog altijd 

hartverwarmend hoe mensen 

ons - meer dan verwacht - 

steunen. Ik zeg ons. Stichting 

Kamaria naar school. Jullie 

steunen ons in ons doel, 

maar eigenlijk steunen jullie 

onze meisjes in hun doel:   

Met diploma op zak sterk in het leven en hun gemeenschap staan. Want onderwijs maakt voor onze 

meisjes een wereld van verschil.  

Daarom wil ik jullie vanuit de grond van mijn hart namens onze meiden bedanken! 

Hartelijke groet, 

Judith Roeleveld 

voorzitter 
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VERSLAG VAN HET BESTUUR 

Hoe het begon  

In september 2016 maken Judith en Cristel een 

reis door Kenia als vrijwillig reporter voor 

Mensen met een Missie. Zij bezoeken daar 

projecten die deze organisatie financieel steunt 

en gaan in gesprek met lokale hulpverleners en 

vrijwilligers, en de mensen die baat hebben bij 

deze projecten. Masai-vrouw Mary neemt hen 

en de lokale hulporganisatie AJAM mee naar 

haar geboortedorp. Daar vertelt ze in de 

schaduw van een acaciaboom haar verhaal. Hoe 

het women empowerment project van AJAM 

haar heeft gebracht tot waar ze nu is. 

 

 

 

De toevallige ontmoeting met ‘Kamaria’ 

Daarna mogen Cristel en Judith de huisjes zien 

die achter een heg van doorntakken liggen, in 

de manyatta (kraal). Judith vertelt: “Dan zie ik 

dat we ook een huisje van binnen mogen 

bekijken. Het is er aardedonker. Ik moet echt 

even wennen. Gelukkig komt er een jongen met 

een lampje. Ik loop verder. Daar ontmoet ik 

‘Kamaria’. Ik vraag of ik een foto mag maken. 

Dat mag. Dan vertelt ze iets waardoor ik stil val. 

‘Mijn vader wil me weggeven, maar ik wil mijn 

school afmaken. Er is geen geld voor school.’ 

Uithuwelijken? Dit meisje? Ze is hooguit een jaar 

of 15. Ze doet onopvallend haar hand open in 

haar schoot, alsof ze mij om geld vraagt. Ik kan 

en wil haar helpen, maar haar nu geld geven is 

niet de oplossing. 

 

Onze reisleider Gathoni staat nu naast me en ik 

leg haar de noodkreet van dit meisje voor. We 

gaan naar buiten waar we verder praten. Ik 

schiet iemand van AJAM aan en vertel haar over 

dit meisje. ‘Is er iets dat AJAM voor haar kan 

doen?’, vraag ik. Ik krijg een antwoord dat ik niet 

volg, maar ze laat wel het meisje naar buiten 

komen. Ze praat met haar. Ik draai me om, doe 

een paar stappen en blijf dan aan de grond 

genageld staan. Ik voel mijn tranen opkomen. 

Wat een contrast met het verhaal van Mary. Het 
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is me wel duidelijk dat er nog een hoop werk te 

doen is. 

 

’s Avonds blijkt dat het balletje is gaan rollen. Ook andere AJAM-medewerkers zijn nu op de hoogte 

van de noodkreet van ‘Kamaria’. Masai-vrouw Mary wordt ingeschakeld om te onderhandelen met 

de vader die blijkt haar broer te zijn. Yes! Dit is super! Die avond besluiten Cristel en ik ‘Kamaria’ en 

ook haar zusje, dat hetzelfde lot wacht, financieel te steunen.” 

 

  

Margaret     Hannah 

 

In november 2016 krijgen we te horen dat de vader van Grace (alias Kamaria) en Margaret akkoord 

is. Father Shirima van AJAM zoekt een boarding school voor de meisjes, waar ze in januari 2017 

starten. Kamaria naar school wordt geboren. Toen nog als privéproject, en nu sinds 9 februari 2018 

als officiële stichting. Voor de officiële oprichting besluiten we al ook een derde meisje op school te 

laten starten, omdat het schooljaar in Kenia gelijkloopt met het kalenderjaar. Tussentijds starten is 

bijna niet mogelijk. Het derde meisje Hannah begint in januari 2018. 

 

 

De naam ‘Kamaria’ 

Wij zeggen Ka-ma-ri-a.  Het is een Afrikaanse 

naam uit het Swahili en betekent ‘zoals het licht 

van de maan’. Grace kwam voor zichzelf op, 

toen Judith haar in de donkere hut van haar 

familie ontmoette. Ze was zoals het maanlicht in 

een donkere nacht. Het leek ons mooi juist die 

naam te gebruiken voor onze stichting, omdat 

het gaat om meisjes die gezien mogen worden. 
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Oprichting 

Op 9 februari 2018 wordt Stichting Kamaria naar 

school opgericht bij Van Dijk De Jongh 

Notarissen, van Flevium Notariaat te Dronten. 

De stichting stelt zich ten doel: 

Het realiseren en bevorderen van de 

mogelijkheden tot het volgen van onderwijs 

door tienermeisjes in Kenia, die door armoede 

geen onderwijs kunnen volgen en het risico 

lopen uitgehuwelijkt of uitgebuit te worden. 

Door onderwijs te volgen staan deze meisjes 

steviger in hun schoenen voor nu en in de 

toekomst. 

 

 

Dat doen wij: 

• In samenwerking met de lokale hulporganisatie, onze samenwerkingspartner AJAM 

• Door informatie en voorlichting op scholen en aan kerkelijke en maatschappelijke organisaties 

te geven 

Door acties te organiseren om geld te genereren voor het realiseren en bevorderen van de 

mogelijkheden tot het volgen van onderwijs door bovengenoemde tienermeisjes. 
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Activiteiten van stichting Kamaria naar school 

Doorlopende activiteiten 

Overleg als bestuur 

Als bestuur overleggen we regelmatig over grote en kleine zaken. Dat doen we met minimaal een 

bestuursvergadering per jaar, via de mail, telefoon en Whatsapp.  

 

Contact met Kenia 

We hebben regelmatig contact met father Shirima van onze lokale samenwerkingspartner AJAM. Over 

de financiën en hoe het met de meisjes gaat. We ontvangen ook brieven en foto’s. 

 

Updates via sociale media (Facebook, Instagram en Twitter) 

Via onze Facebook-pagina houden we volgers op de hoogte van alle activiteiten acties voor en door 

onze stichting, en delen we inspirerende berichten. 

 

Updates via mail 

We versturen zes updates per mail over het werk dat we doen en hoe het met onze meisjes gaat. 

 

Januari 

 

Onze zeven meisjes starten hun schooljaar 

1. Grace gestart in 2017, nu in het derde jaar 

2. Margaret in 2017, nu in het derde jaar 

3. Hannah in 2018, in het tweede jaar 

4. Tipaya in 2019, in het eerste jaar 

5. Hellen in 2019, in het eerste jaar 

6. Mercy in 2019, in het eerste jaar 

7. Gladys in 2019, in het eerste jaar 

 

Interview in In de buurt Tilburg 

Stadsnieuws013 Tilburg interviewde Cristel over 

waarom ze zich inzet voor Kamaria naar school. 

Waarom Cristel (onze penningmeester) zich 

inzet voor Kamaria naar school. Via 

https://goo.gl/nuiG8F  is het hele artikel lezen. 

 

 

https://goo.gl/nuiG8F
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Februari 

 

We bestaan 1 jaar 

Met veel trots en blijdschap kijken we deze dag 

terug op ons eerste jaar. En met veel 

enthousiasme en motivatie kijken we uit naar 

komend jaar. 

 

Maart 

Aandacht voor Internationale Vrouwendag 

We geven aandacht aan Internationale 

Vrouwendag en vragen onze volgers op 

Facebook wie hun heldin is.  

 

“Mijn vader wil me uithuwelijken, maar ik wil 

mijn school afmaken." - Dat zei Grace, 16 jaar, 

op 13 september 2016 tegen Judith. Ze kwam 

op voor zichzelf. Wat een durf, wat een moed. 

Wat een HELDIN! Dankzij dat ene zinnetje gaan 

er nu 7 meisjes naar school. Wie is jouw heldin 

vandaag? Volgers antwoorden met Nice 

Nailantei Leng'ete en Malala Yousafzai, maar 

ook onze voorzitter Judith Roeleveld wordt 

genoemd. En dat maakt ons trots en blij, want 

samen maken we een verschil in deze wereld.  

Speciale gast bij spreekbeurt over Afrika 

Een leerlinge van de basisschool gaf een 

spreekbeurt over Afrika, onder andere over 

goede doelen. Ze nodigde voorzitter Judith uit 

als gastspreken. En zodoende vertelden wij over 

Kamaria naar school, wat we doen en waarom 

we dat doen. De kinderen vonden het erg leuk, 

leerzaam en interessant. Mooi om zo kinderen 

hier iets mee te geven. 
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April 

 

Voorlichting met filmpje 

Drie scholen hebben ons benaderd, omdat ze 

een actie voor Kamaria naar school willen doen. 

Om de leerlingen voor te lichten en te 

informeren over onze stichting, maar vooral over 

de leefomstandigheden en 

toekomstverwachtingen van onze meisjes, 

zonder en met onderwijs maken we een filmpje. 

Het filmpje kan gebruikt worden als hulpmiddel 

voor leerkrachten om met de kinderen in 

gesprek te gaan.  

 

Presentatie op de basisschool 

Op één van de scholen zijn we ook uitgenodigd 

om zelf meer bij het filmpje te vertellen. De 

kinderen van groep 1-4 van Basisschool St. 

Aloysius luisterden aandacht en stelden hun 

vragen.  

 

 

 

 

 

Ontvangst cheques 

We ontvangen twee prachtige bedragen van 

Basisschool St. Aloysius en de Amalia-

Astroschool die zich beide voor ons hebben 

ingezet. De een met een sponsorloop, de andere 

met een spaaractie tijdens de vastentijd. 
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Mei 

Kinderen aanmoedigen 

Ook OMS Griffensteijn zet zich in voor Kamaria 

naar school. De kinderen hebben sponsors 

gezocht in hun netwerk en rennen zoveel 

mogelijk rondjes om de school. Wij zijn er om ze 

aan te moedigen. 

 

 

 

Contact onderhouden 

Social workers Veronicah en Naomi van onze 

lokale partner AJAM bezoeken onze meisjes 

regelmatig. Om te kijken hoe het met ze gaat en 

er voor ze te zijn.  

 

 

Juni 

Spel ‘Mag je naar school of niet?’ 

We maken een spel voor kinderen. Hiermee 

leren ze spelenderwijs meer over de verschillen 

tussen jongens en meisjes bij de Masai, en over 

onze stichting. We gaan langs bij de kinderen 

van de kindernevendienst van de Pauluskerk. 

Kamaria is namelijk het goede doel waar ze voor 

collecteren tijdens de kindernevendienst. We 

vertellen over onze stichting en de kinderen 

spelen het spel.  

 

Bestuursvergadering 

Margreet geeft aan dit jaar te willen stoppen als secretaris. Er zal naar een nieuwe secretaris gezocht 

worden. Bovendien zal een extra bestuurslid worden aangetrokken, gelet op de uitbreidende 

activiteiten. 
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Ontvangst cheque 

We nemen de cheques van OMS Griffensteyn in 

ontvangst met het bedrag dat ze bij elkaar 

hebben verzameld door de sponsorloop 

 

Dankzij deze opbrengst weten nu al dat er in 

januari 2020 drie nieuwe meisjes kunnen starten. 

 

 

Juli 

Op zoek naar twee nieuwe bestuursleden 

We vragen ons af hoe lang we de stichting met drie bestuursleden kunnen dragen. Als we meer 

meisjes willen helpen, hebben we meer ‘hartenkracht’ nodig. Naast een nieuwe secretaris gaan we 

daarom ook op zoek naar een algemeen bestuurslid. 

 

September  

Nieuwe secretaris 

Al vrij snel vinden een nieuwe secretaris: Barbara 

Grims. We zijn heel blij dat zij het stokje van 

Margreet wil overnemen. En dat Margreet, als 

een van de oprichters, haar werk met een gerust 

hart kan achterlaten.  

 

Barbara vertelt: "Toen Judith haar verhaal deed 

over haar reis naar Kenia en haar actie om Grace 

naar school te laten gaan, deed me dat wat. Een 

andere wereld van ver weg kwam zo dichtbij. Ik 

wilde graag bijdragen aan de schoolgang van 

deze jonge meisjes omdat het voor ons zo 

gewoon is dat onze kinderen een studie kunnen 

kiezen die ze graag willen en welke bij hen past. 

Daarom wil ik me zelf graag als secretaris gaan 

inzetten voor stichting Kamaria naar school, om 

zo een beetje mee te werken aan de 

ontwikkeling van de meiden daar.” 
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Oktober 

Ontmoetingen in Kenia 

Oktober is een bijzondere maand voor ons. 

Cristel Weber, onze penningmeester maakt met 

haar gezin een (studie)reis naar Kenia. Naast 

andere kanten van Kenia zoals de Kiberia slum, 

neemt ze haar dochters en man ook mee naar de 

plekken van onze meisjes. Allereerst gaan ze 

langs bij onze lokale partner AJAM, waar zij 

praten met Father Shirima, onze contactpersoon 

en directeur van AJAM. Mooi is ook het initiatief 

van AJAM om de moeders van ‘onze’ meisjes te 

verenigen, zodat ze samen kunnen praten over 

hun ervaringen, maar vooral om ze samen 

weerbaar te maken tegen de druk om hun 

dochters uit te huwelijken. 

 

 

 

 

Ze bezoeken het dorp Emboliey waar vijf van 

onze meisjes vandaag komen. Daar ontmoeten 

zij de vier moeders van deze meisjes. De 

moeders vertelden dat het hele dorp trots is dat 

er vijf meisjes naar school gaan. Dat geeft een 

goed, maar ook nederig, gevoel. 

 

 

 

We voelen ons drie trotse moeders als we horen 

van principal zuster Teresa dat de zes meisjes 

die met onze steun naar deze school gaan, 

goede leerlingen zijn: ijverig en met veel focus. 

De meisjes zelf vertellen enthousiast over school 

en hun dromen voor de toekomst. Wat Cristel 

vooral ontroerde is dat ze allemaal iets terug 

willen doen voor hun gemeenschap in het 

algemeen en meisjes in het bijzonder. 

 

 

Het hele verslag van Cristels reis is op onze website te lezen. 

 

 

https://kamarianaarschool.nl/onze-meisjes-ontmoeten-was-fantastisch/
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November 

Bestuursvergadering 

Tijdens onze bestuursvergadering in november 

praat Cristel het bestuur bij over haar ervaringen 

en de informatie uit Kenia. Nog beter weten we 

nu waarvoor we het doen. En dat ons werk er 

echt toe doet. Ook besluiten we dat er in 2020 

geen drie, maar vier meisjes kunnen starten op 

school. 

 

December 

Giving Tuesday NL 

We geven aandacht aan Giving Tuesday NL. De tegenhanger van Black Friday en Cyber Monday. 

Niet consumeren, maar doneren. 

 

Lezing Theresialyceum  

Cristel geeft een lezing over Kamaria naar school aan enkele leerlingen van 4, 5 en 6 VWO. Het blijft 

mooi om ons verhaal te mogen vertellen en hopelijk leerlingen te inspireren. 

 

Vier nieuwe meisjes 

In januari 2020 kunnen er maar liefst vier nieuwe 

meisjes starten op school. Social workers 

Veronicah en Naomi van onze lokale partner 

AJAM onderzoeken welke meisjes onze hulp het 

hardst nodig hebben. Het gaat om Sarah (2005), 

Silviah (2006), Elizabeth (2006) en Cicilia (2004). 
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Onmisbaar: supporters, donateurs & partners 

Supporters komen in actie 

Supporters zijn voor ons donateurs die in actie komen voor stichting Kamaria naar school. Ze 

bedenken een activiteit waarmee ze geld kunnen inzamelen voor onze stichting.  

 

Taartproeverij ter ere van de eerste ‘verjaardag’ 

van Kamaria naar school 

 

Verkoop veertigdagenkalender 

 

 

 

Collectes Pauluskerk en Calvijnkerk 

 

 

 

En meer: 

• Spaaractie Amalia-Astroschool 

• Sponsorloop Openbare Montessori school 

Griffensteyn 

• Drie studenten laten zich sponsoren voor de 

Avondvierdaagse 

• Garagesale in Tilburg 

• Sponsoring bij 'De 80 van de Langstraat' 

• Geld inleggen voor Kamaria tijdens 

spelletjesavond 

• Een envelop voor Kamaria i.p.v. cadeaus op 

verschillende verjaardagen en jubilea 

• Een oproep van een ondernemer aan zijn 

collega’s om samen een meisje te 

sponsoren 

 

Donateurs die giften geven 

Donateurs zijn mensen, organisaties en bedrijven die een gift doneren aan ons. Eenmalig of 

periodiek.  

 

In ons tweede jaar verwelkomen we vier nieuwe, vaste donateurs, en tientallen eenmalige donateurs.  

 

Partners ondernemen maatschappelijk verantwoord 

Partners zijn bedrijven die met gesloten beurs werk voor ons verrichten. Voor ons is het belangrijk 

dat we zoveel mogelijk van onze inkomsten gebruiken voor het onderwijs van onze meisjes. Daarom 

zoeken we samenwerking, incidenteel en structureel, op vrijwillige basis en/of met gesloten beurs.  
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In 2019 innen we nog een aantal deals van Beursvloer Tilburg die in oktober 2018 plaatsvond. 

 

 

TOEKOMST 

Activiteiten van stichting Kamaria naar school 

We blijven in 2020 natuurlijk nauw in contact met father Shirima van onze partner AJAM. Ook gaan we 

door met het versturen van updates via Facebook, Instagram en Twitter en via de mail. We willen 

onderzoeken of er fondsen zijn die ons financieel kunnen steunen. Er zijn plannen om onszelf een 

hoger doel te stellen: het aantal meisjes verdubbelen. En bovenal gaan wij door met waar we mee 

bezig zijn: vanuit ons hart zorgen dat onze meisjes en meer naar school kunnen gaan. 

 

Activiteiten van anderen voor stichting Kamaria naar school 

Er is al een aantal activiteiten die supporters in 2020 voor ons organiseren bekend. De 

kindernevendienst van de Pauluskerk gaat ook dit jaar voor ons collecteren tijdens hun viering elke 

zondag. In februari en maart verkoopt iemand voor de derde keer zelf samengestelde 

veertigdagenkalenders voor volwassenen en kinderen aan bezoekers van de Paaskerk te Baarn. 

 

 

ORGANISATIE 

Gegevens 

Naam  : Stichting Kamaria naar school 

RSIN  : 858488553 

Postadres : Plantage 46, 3742 DM Baarn 

Mailadres : info@kamarianaarschool.nl  

Webadres : www.kamarianaarschool.nl  

KvK-nummer : 70861196 

Bank  : NL51 ABNA 0813 2163 11 

Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten Judith Roeleveld (voorzitter), Barbara Grims 

(secretaris) en Cristel Weber (penningmeester). 

 

 

 

Als bestuur werken we natuurlijk op vrijwillige basis en ontvangen we dus geen beloning voor ons 

werk. Eventueel afreizen naar Kenia betalen we dan ook uit privémiddelen. Beide gelden natuurlijk 

ook voor andere vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting. 

 

mailto:info@kamarianaarschool.nl
http://www.kamarianaarschool.nl/
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Taakverdeling 

Judith Roeleveld 

Voorzitter 

 

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en voor de 

buitenwereld. Zij heeft de volgende taken: 

• Leidt vergaderingen 

• Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de 

bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd 

• Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden 

• Coördineert en verzorgt de algemene externe communicatie via mailings, 

website en Facebook 

 

Barbara Grims 

Secretaris 

De secretaris legt besprekingen en administratie vast. Zij heeft de volgende 

taken: 

• Maakt de agenda en notulen van vergaderingen 

• Bewaart en beantwoordt correspondentie zowel op papier als digitaal en per 

mail 

 

Cristel Weber 

Penningmeester 

 

De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende 

taken: 

• Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen. 

• Verricht en ontvangt betalingen. 

• Houdt het kas- en het bankboek bij. 

• Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de 

stichting 

• Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 

Overzicht inkomsten en uitgaven 2019 

  

Inkomsten  Uitgaven  

Eenmalige donaties  € 3.253,03  Schoolkosten  € 9.495,00  

Periodieke donaties  € 2.170,00  Kosten bank  € 224,50  

Actie collectes  € 1.442,85  Kosten PSP  € 17,01  

Actie particulieren  € 2.670,60  Administratiekosten  € 84,70  

Actie sponsorloop  € 7.138,31  Incidenteel koersverlies  € 290,22  

Actie zakelijk  € 1.465,00      

        

Subtotaal  € 18.139,79  Subtotaal  € 10.111,43  

        

Periodieke donatie 2020  € 750,00  Toename banksaldo  € 8.778,36  

        

Totaal   € 18.889,79  Totaal  € 18.889,79  

  
   

Overzicht bezittingen en schulden 31.12.2018 - 31.12.2019  

  

Bezittingen  Schulden  

  31.12.2018  31.12.2019    31.12.2018  31.12.2019  

Banksaldo  € 8.975,71  € 17.754,07  Schoolkosten 

komend jaar  

€ 7.049,00  € 12.082,60  

            

      Reserve  € 1.926,71  € 5.671,47  

            

Totaal  € 8.975,71  € 17.754,07  Totaal  € 8.975,71  € 17.754,07  

  
  

Financieel verslag 2019 

We startten het jaar 2019 met een batig saldo van € 8.975,00. Een mooie buffer om de schoolkosten 

van de 7 meisjes die op 1 januari 2019 met onze steun naar school gaan in 2019 en 2020 te kunnen 

betalen. 

 

Gelukkig vonden er ook in de loop van 2019 weer diverse mooie acties plaats ten behoeve van onze 

stichting: 
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- Een supporter besloot wederom een 40-dagen kalender te maken en haalde daarmee € 945,00 

voor ons op 

- De Aloysiusschool uit Baarn zette zich voor het tweede jaar in voor Kamaria naar school. De door 

hun gehouden sponsorloop kende een prachtig resultaat, waarvan € 3.357,00 werd geschonken 

aan onze stichting. 

- In 2019 besloot ook OMS Griffensteyn de opbrengst van de sponsorloop te doneren aan Kamaria 

naar school en dat leverde ons het mooie bedrag van € 3.780,00 op 

- Zowel de Calvijnkerk als de Pauluskerk doneerden de opbrengst van hun collecte; gezamenlijk 

leverde dat € 1.442,00 op 

- We ontvingen € 1.185,00 van supporters die in plaats van verjaardags- of trouwcadeaus een 

bijdrage voor Kamaria naar school vroegen 

- Aan periodieke donaties ontvingen we in 2019 € 2.170,00 

- Van zakelijke sponsors ontvingen we € 1.465,00. 

 

In november stelden we tijdens onze bestuursvergadering vast dat we genoeg reserve hadden 

opgebouwd om met ingang van 2020 geen drie, maar vier nieuwe meisjes naar school te laten gaan. 

Daarmee komen we op 11 schoolgaande meisjes met ingang van 1 januari 2020. 

 

In totaal bedroegen onze inkomsten in 2019 € 18.139,00, een stijging van € 3.386,00 ten opzichte van 

2018. 

 

Onze kosten waren éénmalig hoger door een incidenteel koersverlies van € 290,00.  

 

Onze totale kosten waren € 617,00, zijnde 3,4% van onze inkomsten en 6,1% van onze uitgaven. 

 

Ten behoeve van onderwijs van tienermeisjes in Kenia hebben we € 9.495,00 betaald. Een deel van de 

schoolkosten 2019 was in 2018 reeds betaald. Van het in 2019 via de stichting betaalde bedrag had  

€ 5.710,00 betrekking op de eerste termijn 2020 voor de elf meisjes die we inmiddels ondersteunen. 

Per kalenderjaar betalen we de tweede termijn van het betreffende kalenderjaar en de eerste termijn 

van het daaropvolgende jaar. 

 

Per 31.12.2019 bedroeg het banksaldo € 17.754,00. Van dit bedrag is € 12.083,00 bestemd voor de 

schoolkosten voor het komende jaar. De reserve van Kamaria naar school voor de schooljaren na 2020 

bedraagt daarmee € 5.671,00. 

 

Prognose inkomsten en uitgaven 2020  

Inkomsten 2020 

Periodieke giften     € 2.000 

Giften en donaties     € 2.000 

Acties       € 3.150 

Totaal       € 7.150 

 

Uitgaven 2020 

Administratiekosten     € 100 

Kosten betalingsverkeer     € 250 

Schoolkosten tienermeisjes               € 12.100 

Totaal                  € 12.450 

 

Nadelig saldo       € 5.300 
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Vooruitzichten 2020  

Op dit moment ontvangen we aan periodieke giften € 2.000,00 per jaar. Dit is een mooie basis. 

 

Het saldo bij de bank van € 17.754,00 per 31.12.2019 is ruim voldoende om het verwachte nadelige 

saldo van € 5.300,00 op te kunnen vangen. 

 

Helaas voor Kamaria naar school zijn er in 2020 geen sponsorlopen ten behoeve van Kamaria naar 

school. Daarnaast gooit sinds maart 2020 corona roet in het eten. Wij kunnen op dit moment nog niet 

inschatten wat de gevolgen voor Kamaria naar school zijn. Zorgelijker is dat ook Kenia is 

geconfronteerd met een lockdown, waardoor de meisjes sinds maart 2020 niet meer naar school gaan. 

We proberen in nauw contact te blijven met AJAM en zo in de gaten te houden hoe het onze meisjes 

vergaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Op 30 juni 2020 is het verslag unaniem goedgekeurd door het bestuur. 

 

 

 


