
Stichting Gehandicapten Kwale

Bestuursverslag behorende bij de jaarrekening 2020

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u, ter afsluiting van het boekjaar 2020, de jaarrekening 2020
van uw Stichting. De jaarrekening bestaat uit  de balans per 31 december
2020, de rekening van baten en lasten over 2020 alsmede een toelichting op
de balans.

Algemeen

De Stichting Gehandicapten Kwale is opgericht op 10 november 2003 met als
doel:

● het helpen realiseren van accommodaties en voorzieningen voor
gehandicapte kinderen en jeugdigen in Kenia;

● het  stimuleren  van  een  passend  onderwijsaanbod  aan  gehandicapte
leerlingen;

● het bevorderen dat meer gehandicapte leerlingen gebruik maken
van speciaal onderwijs;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt – of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
● verwerven  van  gelden  en  goederen  om  de  accommodaties  en

voorzieningen te kunnen bouwen;
● samenwerken  met  stichtingen,  verenigingen  en/of  publiekrechtelijke

lichamen die een gelijk doel nastreven;
● professionals als vrijwilligers de projecten te laten bezoeken;
● alle andere mogelijkheden waarlangs het doel bereikt kan worden.

De samenstelling van het dagelijks bestuur per 31 december 2019 is:

● Dhr. K Roosjen, voorzitter
● Mw. S. de Graaf-Helfensteijn, secretaris
● Dhr. P. Klein, penningmeester
● Mw. M. Dekker, lid



2020 stond bijna geheel in het teken van Covid-19. Activiteiten, waaronder de
reis naar Kenia waren niet mogelijk. We hebben daardoor vanaf april niet meer
vergaderd.  Wel zijn de projecten in Milalani doorgegaan en is het te besteden
bedrag overgemaakt. Ons aanspreekpunt, Yvonne Matiba, heeft de voortgang
gevolgd en waar mogelijk ook bewaakt. Het bestuur heeft telefonisch en via
Teams wat contact gehad. 

Resultaat en activiteiten in 2020
 In 2020 is een keer fysiek vergaderd. Vaste onderwerpen zijn:

 activiteiten
 projecten
 samenwerking HS Leiden (stagiaires).

 
Dit jaar zijn er slechts twee activiteiten georganiseerd, waarvan de opbrengst
voor  Kwale  was.  In  januari  werd  er  een  bridgedrive  georganiseerd  op
Praktijkcollege Het Metrum. Op zondag werd de aula van de school gereed
gemaakt om rond de tachtig bridgers te ontvangen. Werkgroepleden van de
stichting zorgden zoals vanouds voor lekkere hapjes en drankjes. Het was een
zeer  geslaagde  middag,  terugkerend  elke  derde  zondag  van  januari.
Opbrengst  €1113.  Praktijkcollege  Het  Metrum heeft  voor  de  kerst  tasjes
gevuld met allerhande, bij de kerst horende, zaken, waaronder kaarsen en
deze  tegen verschillende prijzen verkocht.  De opbrengst:  ruim 1000 euro.
Omdat het exacte bedrag niet in de boekhouding terug te vinden is kan het
zijn, dat school het bedrag nog  niet heeft overgemaakt. 

Daarnaast zijn er in 2020 mooie giften gedaan met een totale waarde van
7000  euro.  De  stichting  prijst  zich  ook  gelukkig  met  een  aantal  vaste
maandelijkse donateurs. 

In 2020 is in Milalani gewerkt aan de slaapzaal en de nieuwe keuken. Door
corona  verliep  het  bouwproces  niet  altijd  even  soepel.  Via  Yvonne  Matiba
ontvingen we zo nu en dan foto's waarop de voortgang te zien was. Graag
hadden we in 2020 met eigen ogen de ontwikkelingen gevolgd. Dat was geen
optie. Uitgegeven voor dit project bijna 11.000 euro.    

 

Activiteiten en ontwikkelingen in 2021 indien mogelijk
Voortzetting stageproject met Hogeschool Leiden;
Scholenacties:
Een groot deel van het schooljaar zit er op dit moment op. Doordat we niet
in Kenia geweest zijn, is het lastig om te bepalen wat de stichting als nieuw
project oppakt. Acties uitzetten zonder te weten wat de bestemming van de
opbrengsten is heeft niet onze voorkeur. 
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