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JAARVERSLAG

Woord vooraf door de voorzitter

2021 zou het jaar worden waarin COVID niet meer voor veel onrust zou zorgen.
Alle eindexamenkandidaten waren eind 2020 alweer naar school gestuurd om zich voor te bereiden voor hun 
examens.
In het begin van het jaar hebben we aan de buitenkeuken gewerkt. Omdat er zoveel regen is, hebben we 
overkappingen over de kookplek en de wasplek gemaakt. Ook hebben we een nieuwe regentank geplaatst en 
gewerkt aan een betere afwatering

Alex en Pauline deden hun Form 4 examens in April en de Class 8 leerlingen, John, Joseph, Mary, Miriam en Mary 
Wanjiku gingen op voor hun laatste examen van de lagere school. De examenresultaten zijn erg belangrijk voor hun 
kansen op een volgende school.

Pauline slaagde met een C+ en Alex met een D. Pauline wilde graag iets met business op een universiteit gaan 
studeren en Alex wilde iets met auto’s en techniek. Pauline had nog hoop op sponsoring vanuit haar vorige sponsors 
vanuit een Equity bank fonds, maar voor Alex zou deze technische school erg duur worden en dat kon niet via Asante 
betaald worden. Beiden zaten een tijdje in zak en as, kregen hier en daar een betaald klusje op Asante, maar verder 
hebben we ze, heel bewust, vrij gelaten om hun eigen plannen te gaan maken. Het was niet makkelijk voor ze, om te 
beseffen dat ze een soort van eindstreep hebben behaald. Ze zijn volwassen, kunnen eindelijk weg uit Asante 
Childrens Home maar hebben geen idee waar heen of hoe. Het gaf spanningen op het huis.

De 5 jongere kinderen mochten starten in de eerste klas van de middelbare school (Form 1). Vanwege het verschil in
resultaten, zijn ze allemaal naar verschillende scholen gegaan. Mary Wangari is in overleg met de moeder en de 
Childrens Officer terug gebracht naar haar moeder en nieuwe familie. Zij gaat nu naar een school in de buurt van haar 
moeder. Haar schoolgeld wordt door Asante betaald.
Tijdens de lange schoolvakantie zijn de jongere kinderen uitgenodigd voor een Eco-education camp door een 
organisatie, EDEN. Dit was een prachtige ervaring voor ze.

We hadden een jonge Form 4 verlater getraind op de boekhouding en hij verdiende een bescheiden loon op Asante. 
Als dank, gaf hij de jongere kinderen in het weekend computerlessen.

De inkomsten genererende projecten hadden ups en downs:
- Er was een experiment in het Greenhouse met verse sla, dit lukte goed
- De tomatenoogst was helaas van korte duur door een virus
- We kochten een veelbelovende zwangere geit
- Door gebrek aan goede verzorging door een van de medewerkers, is een koe overleden. Gelukkig hadden we wel 
een verzekering hiervoor, en hebben we een deel van de investering retour ontvangen.

In het derde kwartaal kwam Samuel (de oudste jongen) terug naar Asante. Door COVID was hij financieel in de 
problemen geraakt en wilde graag een tijdje weer terug op Asante komen wonen. Het management gaf hem een 
kans en hij startte met hulp van een van de directeuren een klein varkensproject. Daarnaast verrichte hij hand- en-
spandiensten op de compound en kon hij af en toe wat bij verdienen. We hebben hem geholpen aan een paspoort, 
zodat hij, wanneer er een kans is, zou kunnen profiteren van een baan in het buitenland. Vooral Canada en Saudi 
Arabie zijn erg populaire landen voor jonge Kenianen om werk te zoeken.
Lucy kreeg een ongeluk tijdens het terugreizen naar haar school. De matatu kwam in botsing met een andere matutu. 
Ze heeft lange tijd hoofdpijn gehad en last van haar rug, maar inmiddels gaat het weer wat beter.

We kregen een donatie van Wings of Support omdat Bushcamp dit jaar weer niet doorging in verband met COVID en 
hebben de donatie gebruikt om schoenen te kopen.

Het was al met al een pittig maar goed jaar, dankzij onze sponsoren en donateurs.
Wil jij ook meehelpen of een keer jouw tijd, geld of kennis inzetten ten gunste van Asante Childrens Home, dan horen 
we dat graag. Kijk op onze website: www.ikhelpook.nl
Namens het Bestuur van Stichting African Child Foundation,
Mark, Sarika,
Heel hartelijk dank!
Germaine van Teeffelen
Voorzitter Stichting African Child Foundation



JAARREKENING

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Algemene grondslag
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva. Alsmede voor de bepaling van
het resultaat is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en
passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Winsten op transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd en afgeleverd;
verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
stichting.

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
meer dan één jaar.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde en hebben een looptijd
van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarin deze zijn ontstaan.



JAARREKENING

Balans per 31 december 2021
31-12-2021 31-12-2020

Activa

Vlottende activa
 

Liquide middelen 122.212       122.172       

Totaal activa 122.212       122.172       

Passiva

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen 122.212       122.172       

Totaal passiva 122.212       122.172       



JAARREKENING

Staat van baten en lasten over 2021
2021 2020

Baten
Baten uit fondswerving en sponsoring 25.384         31.683         
Subsidies -              -              
Projectkosten 25.000         28.046         

Totaal baten 384              3.637           

Lasten
Kosten ten behoeve van fondswerving -              -              
Overige bedrijfskosten -              -              
Financiele baten en lasten 344              329              

Totaal lasten 344              329              

Netto-resultaat 40                3.308           



JAARREKENING

Toelichting op de balans per 31 december 2021
31-12-2021 31-12-2020

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen

ING 67.86.18.135 11.090         10.648         
ING 66.22.83.328 3.873           4.260           
ING 67.86.18.135 spaarrekening 107.249       107.264       

122.212       122.172       

Passiva

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen

Saldo per 1 januari 122.172       118.864       
Netto resultaat 40                3.308           

Saldo per 31 december 122.212       122.172       



JAARREKENING

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
2021 2020

Baten uit fondswerving 25.384         31.683         

Subsidies -              -              

Projectkosten 25.000         28.046         

Kosten ten behoeve van fondswerving -              -              

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten -              -              
Websitekosten -              -              

-              -              

Financiële baten en lasten

Bankkosten 329              329              
Rentelasten 15                -              
Rentebaten -              -              

344              329              

Aantal personeelsleden 2021: geen (2020: geen). Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door
de onbezoldigde bestuurders of door vrijwilligers.



OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Winsten en verliezen worden toegevoegd respectievelijk in mindering gebracht op het eigen vermogen.
Gezien het non-profitkarakter van de Stichting African Child Foundation worden vermogensoverschotten
uitgekeerd aan goede doelen in volgende boekjaren.

Bestuurders

Hieronder volgen de namen van de bestuurders van de Stichting African Child Foundation

Naam     Functie Infunctietreding Bevoegdheid

Germaine van Teefelen Voorzitter 1-1-2008 Gezamenlijk bevoegd
Desiree Griffioen Secretaris 1-1-2017 Gezamenlijk bevoegd
Sarika Chandrangam Penningmeester 1-7-2017 Gezamenlijk bevoegd
Mark van Roekel Algemeen bestuurslid 1-7-2017 Gezamenlijk bevoegd


