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Jaarverslag 2017-2018  

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kaamba Neere over het 
schooljaar 2017-2018. Wij proberen hierin beknopt en duidelijk inzicht te 
geven in onze activiteiten en financiële situatie in dit boekjaar.  

Kaamba Neere is opgericht op 21 mei 2008. Doelstelling van de stichting 
is het verlenen van hulp en steun aan de inwoners van Burkina Faso. We 
concentreren ons daarbij op de sponsoring van schoolgaande kinderen. 
We werken voornamelijk in de hoofdstad, Ouagadougou. Sinds de zomer 
van 2010 werken we samen met de Burkinese stichting Songui Koomba 
Neere. Voorzitter van deze stichting is onze voormalige 
samenwerkingspartner Rasmata Touré.  



Wat is er gebeurd in het schooljaar 2017-2018? 

Sponsoring schoolkinderen 
We hebben in het schooljaar 2017-2018 17 kinderen in staat kunnen 
stellen om naar school te gaan. Dit zijn: 

- Mounira (1991): zevende jaar studie geneeskunde 
- Ibrahim (1993): derde jaar studie economie en management 
- Zalissa N. (1994): vierde klas middelbare school (BEPC) 
- Allasane (1995): derde jaar studie landbouwkunde 
- Aminata (1997): zevende klas middelbare school (BAC) 
- Zara (1997): zevende klas middelbare school (BAC) 
- Sakinatou D. (1998): vierde klas middelbare school (BEPC) 
- Adama (1998): vierde klas middelbare school 
- Mouhas (1998): zesde klas middelbare school 
- Omar (1998): vierde klas middelbare school (BEPC) 
- Sakinatou K. (2000): vierde klas middelbare school (BEPC) 
- Abdoul Basside (2003): tweede klas middelbare school  
- Abdoul Nassirou (Papou) (2003): eerste klas middelbare 

school 
- Absèta (2005): eerste klas middelbare school  
- Reine (2006): groep acht 
- Zalissa K. (2006): groep acht 
- Rafiatou (2010): groep drie. 

De sponsoring is zonder grote problemen verlopen. De kosten die 
betaald zijn, betreffende de volgende: 
- Schoolgeld en ouderbijdrage; 
- Boeken, pennen, schriften e.d.; 
- Schooluniformen; 
- Twee laptops; 
- Een (fortaittaire) bijdrage in de kosten voor eten. 

Per kind is onderzocht aan welke bijdrage behoefte bestond. Ook is 
bekeken of de ouders ook een (beperkte) bijdrage konden leveren aan 
de kosten. Gelet op de financiële situatie van de stichting waren er geen 
mogelijkheden voor extra uitgaven. Er is dit jaar niet voor gekozen om de 
examenleerlingen bijles aan te bieden, omdat dit niet nodig leek. 



Resultaten 

De schoolresultaten zijn erg positief dit jaar!  

Allereerst is Mounira begin 2018 afgestudeerd in de geneeskunde! 
Daarnaast hebben Ibrahim en Alassane hun beroepsopleiding (resp. 
economie en management en landbouwkunde) vrijwel afgerond. Wij 
hopen dat zij alle drie een mooie toekomst tegemoet gaan! 

Daarnaast hebben twee leerlingen het eindexamen middelbare school 
gedaan: Zara is gezakt en gaat het volgend jaar nog een keer proberen 
en Aminata is geslaagd. Vier leerlingen hebben het examen BEPC 
(halverwege de middelbare school) afgelegd en de drie van hen zijn 
geslaagd. Verder hebben twee van onze meisjes de basisschool met 
succes verlaten. De overige zes leerlingen zijn ook over gegaan. Kortom: 
een heel goed studiejaar! 

Inkomsten 

De stichting heeft op dit moment 28 vaste donateurs. De meeste daarvan doneren 
een vast bedrag per maand, maar sommigen doneren ook per kwartaal of per jaar.  

In totaal hebben we een bedrag van € 7.852,50 aan donaties ontvangen. Dit is 
inclusief losse donaties en de inkomsten via Geef Gratis (zie hieronder).  

Net als voorgaande jaren is bovendien ook dit jaar de opbrengst van de 
lotenverkoop (€ 472,38) tijdens de VVE Zeer Zeker/ Lex Jeroense Cup bij 
VV Alexandria’66 geheel ten goede gekomen aan stichting Kaamba 
Neere.  

Daarnaast is tijdens een verjaardagsfeest gecollecteerd voor stichting 
Kaamba Neere. Dit heeft € 540,- opgebracht.  

De grootste donatie hebben wij dit jaar ontvangen uit de opbrengst van de Goede 
Doelen Week op ODS de Starter in Groningen. Tijdens deze week hebben de 
kinderen (onder meer van onze bestuursleden Quincy Kendall en Karen Kort) van 
alles geleerd over Burkina Faso en “onze” kinderen. De leerlingen hebben met hun 
enorme enthousiasme en creativiteit een bedrag van € 12.953,67 voor onze stichting 
ingezameld! 



Plannen schooljaar 2018-2019 

Fondsenwerven blijft net als de voorgaande jaren ons belangrijkste doel 
voor het komende schooljaar. Daarnaast willen we beroepsonderwijs 
blijven stimuleren. We denken dat een goede beroepsopleiding de 
kansen op werk enorm vergroot en gunnen al onze jongeren zo’n 
opleiding. Zoals bekend, zijn deze beroepsopleidingen wel erg duur.   

Veel van de leerlingen kiezen ervoor om pas nadat ze het BAC-diploma 
hebben gehaald, een beroepsopleiding te gaan doen. Vroeger waren er, 
zo begrijpen wij, met een BEPC-diploma (halverwege de middelbare 
school) ook al veel mogelijkheden voor beroepsopleidingen; nu ligt het 
“instapniveau” vaak op BAC-hoogte. Daarom willen veel leerlingen toch 
eerst het BAC-diploma halen. Wij hebben hier natuurlijk begrip voor, 
maar dit betekent wel dat wij de jongeren langer zullen moeten blijven 
ondersteunen.  

Verder willen we het komende schooljaar ook op zoek blijven gaan naar 
nieuwe enthousiaste bestuursleden, die ons team kunnen versterken en 
kunnen helpen bij de fondsenwerving.   



Jaarrekening 

De jaarrekening betreft het schooljaar 2017-2018 (van 1 augustus 2017 t/
m 31 juli 2018).  

Balans per 31/7/18 

Winst- en verliesrekening 2017-2018 

Activa Passiva

Vorderingen:  
A.S.K.N    €    
431,71   

   Eigen vermogen:  
   € 8.548,46   

Liquide 
middelen: 

       Bank:        € 8.116,75 

Crediteuren:  
---

Totaal        € 
8.548,46

Totaal                    € 
8.548,46

              Inkomsten: 
              Donaties:                           € 
7.852,50 

              (Sponsor)acties                                    € 
13.966,05 

             Totaal inkomsten                        
€ 21.818,55 



Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 

Op 31 juli 2018 had nog geen volledige verrekening met Songui Koomba Neere 
plaatsgevonden. De reden hiervoor is dat Songui Koomba Neere nog een aantal 
betalingsbewijzen moest overhandigen. Pas na ontvangst van betalingsbewijzen, kon 
de volledige verrekening over het afgelopen schooljaar plaatsvinden. Inmiddels  zijn 
alle betalingsbewijzen ontvangen en gebleken is dat Songui Koomba Neere uitgaven 
ter hoogte van € 8.259,41 heeft verantwoord. Dit, terwijl er € 8.691,12 aan 
voorschotten zijn uitbetaald. Dit betekent dat er een bedrag van € 431,71 te veel aan 
voorschotten is uitgekeerd en dat stichting Kaamba Neere een vordering heeft ter 
hoogte van dit bedrag op Songui Koomba Neere.  

Het was financieel een erg goed jaar voor stichting Kaamba Neere. Niet 
alleen maakt dit dat we het schooljaar 2018-2019 weer meer kinderen 
kunnen helpen, maar we hebben ook de leningen (ter hoogte van € 
4.000, - op de balans van het vorige boekjaar) kunnen aflossen. De 
stichting is nu dus weer financieel gezond. Voor het eerst sinds jaren 
hebben we ook een positief resultaat.   

Uitgaven: 
Betaald aan Songui 
Koomba Neere tbv. 
schoolkinderen  
Mbt 2016-20176                                  
€  393,-   

               Mbt 2017-2018 (incl. kosten 
Visa)      € 8.835,86 

Mbt 2018-2019                                    
€ 5.000 

Kosten internetbankieren:                   
€ 152,40 

Totaal uitgaven                                   
€ 14.381,26 

               Resultaat                       
+ €  7.437,29 



Ons doel is nu om deze positieve ontwikkeling vast te houden. We zullen 
dus actief blijven in het werven van nieuwe donateurs en het organiseren 
van sponsoracties.  

Rotterdam, oktober 2018 

Namens het bestuur van stichting Kaamba Neere, 

K.S. Kort, voorzitter


