
 

Jaarverslag 2019-2020  

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kaamba Neere over het 
schooljaar 2019 -2020. 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 2019-2020? 

Sponsoring schoolkinderen 

We hebben in het schooljaar 2019-2020 20 scholieren in staat kunnen 
stellen om naar school te gaan. Dit zijn: 

1. Aminata Compaore, 2010/ 2011: Derde klas basisschool. 

2. Sakina Derra, 1998: Zesde klas middelbare school. 
3. Misbaodine Kaboré, 1991: Vervolgopleiding verloskundige (laatste jaar). 
4. Sakinatou Kaboré, 2000: Vijfde klas middelbare school. 
5. Abdoul Nassirou (Papou) Kabré, 2003: Derde klas middelbare school. 

6. Nafisatou KOUANDA, 2010/2011: Derde klas basisschool. 

7. Mouhas Kouraogo, 18.10.1998: Opleiding (tele)communicatie (eerste jaar). 
8. Zalissa Kouraogo, 25.11.2006: Tweede klas basisschool. 
9. Zalissa Nikiéma, 1994: Zesde klas middelbare school.  

10.Latifatou Sankara, 14.10.2010 : Vierde klas basisschool. 

11.Adama Sawadogo, 1998: Vierde klas middelbare school (examen BEPC). 
12.Abdoul Basside Sinaré, 2003: Vierde klas middelbare school (examen BEPC). 
13.Rafiatou Sinaré, 2010: Vierde klas basisschool.  
14.Reine Somda, 2006: Eerste klas middelbare school.  
15.Aminata Taita, 11.01.1997: Opleiding verloskundige (tweede jaar). 
16.Absèta Touré, 08.02.2004: Tweede klas middelbare school.  
17. Zara Touré, 31.12.1997: Opleiding verloskundige (eerste jaar). 

18.Fozia TOURE, 2006 : Eerste jaar middelbare school.   

19.Brigitte Zida, 13.11.2005 : Tweede klas middelbare school.   
20.Omar Zongo, 25.07.1999: Opleiding automonteur (eerste jaar). 

Het schooljaar begon net van zoals altijd, maar vanaf het voorjaar van 
2020 gooide corona behoorlijk wat roet in het eten. Ook in Burkina Faso 
gingen de scholen dicht en ging het land in (gedeeltelijke) lockdown. 
Onze leerlingen kwamen thuis te zitten (zonder thuisonderwijs) en hun 
ouders raakten vaak in financiële problemen, doordat ze hun werk niet 
konden uitoefenen. We hebben naast onze reguliere sponsoring met hulp 
van extra bijdragen van onze vaste donateurs gelukkig een extra donatie 
van € 1000 kunnen doen ter ondersteuning van de families van onze 
leerlingen in deze moeilijke tijd.  

Verder zijn – net als de voorgaande jaren - de volgende kosten betaald:  
- Schoolgeld en ouderbijdrage; 
- Laptops (voor twee leerlingen); 
- Boeken, pennen, schriften e.d.; 
- Schooluniformen; 



- Een (forfaitaire) 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.  

Resultaten 

Zoals gezegd, heeft het afgelopen schooljaar, na een goede start, voor een groot 
deel in het teken gestaan van het Corona-virus. Hoewel Burkina niet heel hard 
getroffen lijkt te zijn door het corona-virus, was de angst voor verdere verspreiding 
natuurlijk groot. De gezondheidszorg in het land zou het absoluut niet aan hebben 
gekund.  

De Burkinese overheid heeft vrij snel een volledige “lock down” aangekondigd. Ook 
voor onze jongeren is het een moeilijke tijd geweest. De scholen waren vanaf maart 
gesloten en de meeste van onze scholieren zaten de hele dag thuis. Alleen de stage 
van Misboadine in een kraamkliniek is doorgegaan. Markten waren gesloten en de 
hele informele economie lag vrijwel stil. Dit had direct gevolgen voor het inkomen in 
veel gezinnen. 

Toch zijn de resultaten zeker niet slecht: de twee leerlingen die examen 
deden (Adama en Abdoul-Basside) zijn alletwee geslaagd en van de 
overige leerlingen zijn er 14 over naar het volgende schooljaar! We 
hebben dus “maar” 4 zittenblijvers.  

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 € 9213,17 aan donaties ontvangen. Dit is 
inclusief losse donaties en de inkomsten via Geef.nl.  

Net als voorgaande jaren is bovendien ook dit jaar de opbrengst van de 
lotenverkoop (€ 347,46) tijdens de VVE Zeer Zeker/ Lex Jeroense Cup bij 
VV Alexandria’66 geheel ten goede gekomen aan stichting Kaamba 
Neere. Daarnaast is er een aanzienlijk bedrag ingezameld tijdens een 
feest van vaste donateurs, die in plaats van cadeaus een bijdrage voor 
stichting Kaamba Neere vroegen. Ook heeft leiderschapstrainer Mark 
Tetteroo de inschrijfgelden van zijn training laten doneren aan Kaamba 
Neere.  

Dit brengt het totaal aan inkomsten op een bedrag van € 10.625,63. 



Plannen schooljaar 2020-2021 

Fondsenwerven blijft net als de voorgaande jaren ons belangrijkste doel 
voor het komende schooljaar. We zijn erg blij met onze groep trouwe 
donateurs, maar we hebben ook inkomsten uit andere bron nodig om op 
het huidige niveau door te kunnen gaan. Daarom willen we inzetten op 
het zoeken van grote(re) donateurs en op het houden van sponsoracties.  

Voor “onze” leerlingen 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.  

Gelukkig hebben we het afgelopen jaar een nieuwe penningmeester 
gevonden: Marjolijn Halk. We hopen dit jaar nog een nieuw bestuurslid te 
vinden, het liefst iemand met een groot netwerk die zich bezig wil gaan 
houden met fondsenwerving.  



Jaarrekening 

De jaarrekening betreft het schooljaar 2019-2020 (van 1 augustus 2019 t/
m 31 juli 2020).  

Balans per 31/7/20 

Activa Passiva

Vorderingen:  
SKN          € 
198       

   Eigen vermogen:  
    €  10.012 

Liquide 
middelen: 

       Bank:        € 9.814 

Crediteuren:  
€ 

Totaal      € 
10.012

Totaal           € 10.012 



Winst- en verliesrekening 2019-2020 

              Inkomsten: 
              Donaties:                          € 
9.363,17 

             (Sponsor)acties                                     € 
1.412,46 

             Totaal inkomsten                        
€ 10.775,63

Uitgaven: 
Betaald aan Songui 
Koomba Neere tbv. 
schoolkinderen  

               Mbt 2019-2020 (incl. kosten 
Visa)      € 12.410,-- 

Kosten internetbankieren:                   
€ 168,01 

Kosten website                                    
€ 97,09 

Totaal uitgaven                                    
€ 12.675,10

               Resultaat                       
-  €  1.899,47



Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 

Op 31 juli 2020 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 € 12.116,- heeft verantwoord. Daar tegenover staat 
een bedrag van € 12.207,-, dat aan Songui Koomba Neere is uitbetaald en de 
openstaande vordering op Songui Koomba Neere ter hoogte van € 198,- betreffende 
het vorige boekjaar, die nog verrekend moest worden.  

Dit betekent dat Kaamba Neere nog recht heeft op de betaling van een bedrag van  
€ 289,-. Dit bedrag is als vordering op Songui Koomba Neere opgenomen op de 
balans.  

Het resultaat van het boekjaar 2019-2020 is negatief. Gelukkig hebben 
voorlopig genoeg buffer om dit op te vangen. 

Rotterdam, maart 2021 

Namens het bestuur van stichting Kaamba Neere, 

K.S. Kort, voorzitter


