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JAARVERSLAG 2019
VOORWOORD
Dit is het twaalfde jaarverslag van de stichting Beautiful Kidz Namibia die begin 2008 in Nederland is opgericht. Het jaarverslag is dit jaar in een ander jasje gegoten, die lijkt op onze nieuwsbrief. We hopen dat het jaarverslag daardoor gemakkelijk leesbaar is, zodat u snel kunt zien hoe
de ontwikkelingen zijn geweest in het dagverzorgingscentra in Katutura, de achterstandswijk van
Windhoek, en het dagopvangcentrum in het afgelegen Ovitoto. Natuurlijk leest u ook de verantwoording van de door ons ontvangen bijdragen en de besteding daarvan.
We zijn als bestuur heel dankbaar dat het werk in Namibië doorgang heeft kunnen vinden en
zelfs wat heeft kunnen uitbreiden door de steun van particulieren, sponsors en fondsen. Zo heeft
een bedrijf ons voorzien van gratis materiaal voor de kleuterklassen, heeft een juf een sponsorloop georganiseerd op school, is er gefietst voor Beautiful Kidz, heeft dit jaar de Korenslag in
november weer een prachtig bedrag opgeleverd en hebben veel fondsen het werk van Beautiful
Kidz willen ondersteunen. Wat geweldig dat zoveel mensen zich ook dit jaar wilden inzetten voor
de kinderen in Namibië.
We ervaren dat als een rijke zegen van onze God en het maakt dat we in vertrouwen het nieuwe
jaar ingaan. We hopen dat u ons blijft volgen en steunen!
Karin Couperus, voorzitter

ORGANISATIE
Van elke drie kinderen in Namibië is er één wees en hebben er twee onvoldoende te eten. Vooral
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eventueel aanbod van hulpgoederen vanuit Nederland.
De stichting streeft naar duurzame hulp. Bij het aanbie-

Uw gift betekent voor de armste

den van hulp wordt geen onderscheid gemaakt naar

kinderen in Namibië een wereld

maatschappelijke status, geloof, ras of huidskleur. Alleen
de behoefte aan hulp is bepalend voor de hulpverlening.

van verschil.

Onderwijs aan de kinderen staat centraal omdat dit hen
de mogelijkheid geeft zich aan hun armoedige omstandigheden te ontworstelen. Naast goed onderwijs krijgen
de kinderen liefde en aandacht. Gedurende hun verdere
leven zullen ze baat hebben bij de christelijke normen die
hen worden voorgeleefd. Ze mogen ervaren dat er een
God is die van ze houdt en dat hun leven een doel heeft.

Scan de QR-code of maak uw
bijdrage over op
bankrekeningnummer:

NL53 RABO 0136 3112 61

ORGANISATIE (VERVOLG VOORPAGINA )
Het bestuur van Stichting Beautiful Kidz

onze financiële administratie op een profes-

Namibia is van mening dat zoveel mogelijk

sionele manier wordt uitgevoerd en be-

van het donatiegeld naar de mensen en

schikbaar wordt gemaakt voor al haar rela-

projecten in Namibië moet gaan en niet

ties. Het financieel jaarverslag is openbaar

naar organisatiekosten. We zijn er ons als

en is uiterlijk negen maanden na afloop van

stichting van bewust dat organisatiekosten

het boekjaar voor iedereen via onze website

(maximaal 5%) niet rechtstreeks ten goede

beschikbaar.

komen aan de projecten. Echter meent het
bestuur dat het maken van (organisatie)
kosten gerechtvaardigd is als daardoor
meer donatiegelden kunnen worden verworven en we onze achterban/donateurs/
fondsen op de hoogte kunnen houden van
de activiteiten van onze stichting.
Om de donateurs een volledige openheid te
kunnen geven zorgt de Stichting ervoor dat

Jacobus 1 vers 27 : ‘maar dit is zuivere godsdienst: het bijstaan van weduwen en wezen in nood.’

CONTACTGEGEVENS
Stichting Beautiful Kidz Namibia
Waezenburglaan 122
9351 HH Leek
www.beautifulkidznamibia.nl
info@beautifulkidznamibia.nl
Tel. secretaris: 0594 – 852383
Tel. voorzitter: 06 - 15086916
Bank: NL 53 RABO 0136 3112 61
Datum oprichting: 4 april 2008
Register KvK: 01130061
RSIN: 8192.70.994
ANBI status sinds de oprichting

BESTUUR
Karin Couperus, Molkwerum - voorzitter
Neno van der Schaar, Franeker - vicevoorzitter
Tirza van Faassen, Leek - secretaris
Allard de Hoop, Zuidlaren - penningmeester
Jennieke Kafuka-Bolier, Windhoek fondswerving
__________________________
Advies & ondersteuning m.b.t. communicatie, website en fondswerving :
Renee de Boer, Franeker
Het bestuur heeft in het verslagjaar zes
keer vergaderd.
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BESTUUR OP KOERS
We mogen zeker niet klagen over alle gulle giften, mooie acties, en toezeggingen. De
details kunt u lezen in dit mooie jaarverslag.
Vanzelfsprekend, komt dit geld niet zomaar aanwaaien. Er is ook in 2019 weer zeer
veel gecorrespondeerd. We hebben diverse bedrijven en kerken bezocht en steun
gehad van heel veel lieve mensen die acties hebben gehouden. Vanzelfsprekend kan
het altijd meer, maar we zijn wel tevreden.
Sinds eind 2018 is Renee de Boer als fondswerver en ondersteuner aan het werk
voor Beautiful Kidz in Nederland. Was het eerst nog als proef, gedurende 2019 hebben we als bestuur besloten hier definitief mee
door te gaan. De reden
is dat fondswerving/
ondersteuning nu eenmaal veel tijd in beslag
neemt, en dat valt als
bestuurslid naast de
taken die je al hebt, plus
je reguliere werk en gezin, niet te combineren.
Jennieke Kafuka-Bolier
kan vanuit Windhoek
ook niet alles regelen, en
zo is de goede samenwerking met Renee van
cruciaal belang.

PARTNER IN NAMIBIË
Beautiful Kidz Namibia
P.O. Box 97392
Erf 4071 - Corner David Goreseb &
Albert Conradie Street
Katutura – Windhoek – Namibia
De stichting staat ingeschreven bij het
Ministerie van Gezondheid en Sociale
Zaken.
De jaarrekening wordt door een accountant opgemaakt en aan het ministerie overhandigd.
Het bestuur komt maandelijks bijeen
en bestaat uit de volgende personen:
Brian Kinghorn, Pamela Kinghorn,
Cindy Tordiffe, Elly Wormsbächer,
Kobus Crous, Monika Pendukeni,
Marlene Steytler, Ulf Schwacke, Gabriel Nghuuyepa en Jennieke KafukaBolier.
Wekelijks is er een stafbespreking.
Er zijn ruim 40 personen in dienst,
zowel fulltime als parttime.

Gezonde tussentijdse snacks

BESTUUR OP KOERS

(VERVOLG PAGINA 2)

Bij iedere bestuursvergadering praten Renee en Jennieke (zij via videobellen) het
bestuur bij.
In 2018 moesten we als bestuur nog wat onze draai vinden na het vertrek van onze
voormalig voorzitter (die t/m 2017 veel taken op zich had genomen). We kunnen
stellen dat het in 2019 veel beter ging. Met name qua tijdsplanning.
De vaak schrijnende gevallen en mooie resultaten, die ons meestal via Jennieke bereiken, zijn de drijfveer om als bestuur ook in 2020 ons weer voor de volle 100% in
te zetten.

FRIESE KORENSLAG 2019
Vijf top-koren lieten zich zaterdag 9
november j.l. van hun beste kant zien in
de Martinikerk in Franeker. Ze streden
om de titel ‘Beste popkoor van Friesland’. Het was een mooie en spannende
avond. Het Harlinger Vrouwenkoor
Solid won voor de tweede keer de eerste
prijs.
De andere deelnemende koren waren
Vocal Group Stim uit Dokkum, Vrouwenkoor FromUs uit Dronrijp en Vrouwenkoor Solid uit Harlingen, Vrouwenpopkoor Switch uit Leeuwarden en
Popkoor First Beat, ook uit Leeuwarden.
De jury bestond uit voorzitter Hoite
Pruiksma, Janny Brandsma en Theo
Wiersma. Organisator Neno van der
Schaar was zeer tevreden. Hij heeft met
deze vierde Korenslag het mooie bedrag
van 5500 euro opgehaald voor Stichting
Beautiful Kidz Namibia.
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FONDSENWERVING EN
COMMUNICATIE
Het werk is er op gericht geweest, voor
zover mogelijk, specifiek per project geld
in te zamelen. Zo zijn er voor elk project
potentiële donateurs gezocht die qua
karakter of interesse passen bij het
programmaonderdeel in Namibië.

KLEUTERSCHOLEN
Aan het einde van het jaar kunnen we
terugkijken op een mooi en succesvol jaar
waarin we in al onze 3 scholen weer bijna
180 zeer hulpbehoevende kinderen dagelijks konden voorzien van goed onderwijs,
lekker gezond eten en vooral veel liefde en
aandacht.

Hierdoor kunnen kinderen minder goed
leren en worden vaker ziek. Veel kinderen
in Namibia leiden aan chronische ondervoeding waardoor ze niet hun volle potentie kunnen bereiken. Dit is een extra reden
waarom zoveel kinderen niet hun school af
kunnen maken en vast blijven zitten in de
cyclus van honger en armoede.

Van elk onderdeel is in een gedetailleerd
projectvoorstel informatie verstrekt en is
er met een projectrapportage aan het
einde van het jaar weer verantwoording
afgelegd.
Om een goede band te onderhouden
geven we periodiek informatie. Belangrijk is de nieuwsbrief die dit jaar tweemaal is verschenen: in het voorjaar en in
het najaar. De oplage is bijna 800 stuks,
waarvan 595 digitaal kunnen worden
verzonden.
Voor de eerste maal hebben we in juni
een Zomerflits gemaakt. Een PDF bestand op dubbelzijdig A4 formaat. We
hebben de keuze gemaakt, i.v.m. verzendkosten, om deze alleen digitaal te
verzenden.
De nieuwsbrief verschijnt in het Duits
voor de donateurs in Duitsland en
Zwitserland. Onze website is voor velen
een bron van informatie.

Onderwijs staat centraal in onze dagelijkse
activiteiten maar tegelijkertijd besteden
we ook veel aandacht aan het geven van
extra fysieke zorg aan deze kinderen.
Het is van het grootste belang dat we dagelijks gezond eten geven aan de kinderen
met wie wij werken omdat de meesten van
hen ondervoed zijn. Ondervoeding kan
leiden tot hersenbeschadiging, groeiachterstand en een zwak immuunsysteem.

CERTIFICAAT VOOR RIKKI
Drie jaar geleden kwam Rikki, als 3-jarige, voor het
eerst bij ons, ondervoed en verwaarloosd en hij leed
aan alcoholsyndroom.

Met Facebook hebben we 350 volgers en
daarnaast leest een groot aantal mensen
onze berichten incidenteel.

Hij kon nog maar nauwelijks praten. Het duurde
maanden maar het extra eten en de liefde en aandacht hebben wonderen voor hem gedaan.
Vorige week heeft Rikki, samen met nog 32 leerlingen, ons kleuterschool programma afgerond en
heeft hij zelfs een certificaat gekregen voor de leerling die de meeste vooruitgang heeft getoond.

EDISON KAN PRATEN
Edison is 1 van de kinderen die als 3-jarige ondervoed
bij ons kwam. Zijn ouders zijn overleden en hij woont
bij zijn oma, samen met nog veel andere kinderen.
Alhoewel oma haar best doet, het lukt haar niet om
alle kinderen te voeden en te verzorgen.
Daarnaast dachten wij ook dat Edison stom was. Hij
speelde veel maar praatte nooit. Dit ging zo door tot
plotseling op een dag, hij plotseling begon met het
opzeggen van een rijmpje.
Een paar weken later sprak kleine Edison vloeiend en
bleek dus dat hij helemaal geen spraakprobleem had.
We denken dat de langdurige verwaarlozing als baby,
fysiek en emotioneel, hem zoveel trauma hebben gegeven dat het maakte dat hij stopte met huilen en daarmee ook praten.
Het is verdrietig om te zien hoeveel deze kinderen moeten doorstaan in hun jonge leven.
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Tegelijkertijd realiseren wij ons dat we, mede dankzij uw bijdrage, zoveel voor hen kunnen betekenen om echt een positief verschil te kunnen maken in hun leven. Wat is dit
bijzonder mooi.

BLESSED TO BE A BLESSING
Ook dit jaar zijn we weer geholpen door tientallen fantastische vrijwilligers vanuit de hele wereld. Wat heel tof was is dat ze deze keer niet allemaal vanuit andere landen kwamen maar dat sommige jonge mensen, die zelf ooit in onze
kleuterschool zijn geweest, nu iets wilden doen voor onze
kinderen.
Charles

Charles is 16 jaar en kapper. Hij kwam op een dag met het
voorstel om gratis het haar te scheren van alle jongentjes in
de kleuterschool. Gewoon om iets terug te geven!
Dan is er Chris. Chris ging 15 jaar geleden ook naar Beautiful kidz en heeft sindsdien deel uitgemaakt van onze jeugd.
Hij ging dit jaar, als fondsenwerving, the Desert Dash fietsen. Een lange tocht van 370 kilometer door de dorre
Naukluft dessert.
Wat bijzonder is het als ‘onze eigen kinderen’ besluiten om iets terug te willen
geven aan kinderen die leven zoals zij ooit leefden!

‘een complete rugzak vol met schrijfmateriaal kunnen aanschaffen samen met een schooluniform.’

DE MIDDAGPROGRAMMA’S
Kinderen die klaar zijn met de kleuterschool gaan naar regeringsscholen
in de wijk. Toch houden wij contact
met ze d.m.v. de huiswerkklassen,
computerklassen en jeugdclubs.
Doordat de regeringsscholen overvol
zijn krijgen de kinderen niet het onderwijs wat ze nodig hebben. Onze
middag programma’s in Windhoek en
Ovitoto zijn gefocust op het helpen
van meer dan 200 kinderen met huiswerk, lezen en schrijven.

In het begin van elke termijn doneren
we schrijfmateriaal aan ieder kind die
mee doet aan de huiswerkklassen. Dit
omdat de meeste kinderen weinig
hebben. Voor meer dan 60 van deze
kinderen hebben we zelfs een complete rugzak vol met schrijfmateriaal
kunnen aanschaffen samen met een
schooluniform.

Omdat de kinderen een achterstand
hebben, hebben zij persoonlijk meer
individuele hulp nodig. Iets wat wij
ze, door het beperkt aantal leerkrachten, nog niet altijd kunnen geven.

Het lesgeven in de Engelse taal stond
dit jaar centraal. De meeste kinderen
hebben zoveel moeite met Engels dat
ze daardoor ook helemaal niet goed
zijn in de andere vakken (die in het
Engels aangeboden worden).

We zijn structureel met een ‘kleine
groepen’ begonnen en we hopen volgend jaar een samenwerkingsverband
aan te gaan met een lokale privéschool. Het idee is dat hun eindexamenstudenten onze leerlingen dan
gaan helpen.
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DE MIDDAGPROGRAMMA’S (VERVOLG PAGINA 5)
Naast het dagelijkse onderwijsprogramma hebben we ook veel tijd besteed aan training en karaktervorming. Het is belangrijk om een kind
te onderwijzen maar dit kind moet
ook leren om de juiste keuzes te maken die bevorderlijk zijn voor hun
toekomst. Vooral omdat ze allemaal
in extreem arme omstandigheden
leven en ze dagelijks geweld, misbruik
en verwaarlozing om zich heen zien of
zelf ondervinden, is het het van het
grootste belang dat wij ze helpen om
een andere, betere, kant van het leven
te laten zien.
Dit hebben wij gedaan door het wekelijks aanbieden van jeugdclubs, leiderschap training en drie keer per
jaar een jeugdkamp. De leiderschap
training in Ovitoto was nieuw dit jaar
en was een programma wat bijzonder

succesvol was. 18 jonge mensen hebben we kunnen kiezen uit de jeugdgroepen in Ovitoto en Windhoek. Dit
omdat ze heel betrokken waren en
een goed voorbeeld gaven aan de andere jeugd. Onze hoop is dat zij ook
buiten Beautiful Kidz goede leiders
zullen zijn in hun gemeenschap en
daar een groot verschil maken.
Gedurende het jaar, binnen onze
jeugdclubs, werken we door 12 thema’s heen die allemaal te maken hebben met bepaalde uitdagingen die de
kinderen dagelijks tegenkomen. Het
gaat daarbij om onderwijs, peerpressure en pesten, gezonde vriendschappen, huiselijk geweld enz. We
geven les door sprekers, activiteiten
spellen en ook door een kleine groep
structuur waar jongeren hun verhaal
kunnen delen.

‘ook bijzonder om te zien dat deze jongeren, juist door te delen wat ze echt
voelen, dichter bij elkaar kwamen.’

VAKANTIEKAMPEN
We hebben 3 vakantiekampen kunnen organiseren waar we dieper in
hebben kunnen gaan op verschillende thema’s. In de mei kampen was
dit bijvoorbeeld het thema ‘trauma
verwerking en genezing’. De meeste
kinderen hebben veel traumatische
situaties ervaren en zelfmoord komt
veel voor onder jongeren hier.
Al was het heel verdrietig om over
deze gebeurtenissen te praten; toch
was het ook bijzonder om te zien dat
deze jongeren, juist door te delen wat
ze echt voelen, dichter bij elkaar
kwamen. Zich realiseren dat ze niet
de enige zijn die zich zo voelen
maakte juist dat ze elkaar gingen
bemoedigen en hoop uit elkaar putten.
Samen leerden we over hoe om te
gaan met trauma en hoe dit een
plekje in ons leven te geven. De
realisatie dat alhoewel het verleden
en vaak ook het heden erg pijnlijk is,
dit niet de toekomst hoeft te zijn,
bracht letterlijk een glimlach op de
gezichten van heel veel jongeren.

TRAINING KLEUTERLEIDERS
Vanuit de gedachte dat het leven van de kinderen met wie wij werken positief
beïnvloed zal worden als hun thuissituatie ook veranderd, proberen we steeds
meer met volwassenen in de wijk te werken.
Beter getrainde en zelfvoorzienende ouders kunnen goed voor hun kinderen
zorgen.
Het grootste probleem in de wijken waarin wij werken is de gigantisch hoge
werkeloosheid. Het is zeer moeilijk om een baan te vinden, vooral als je vroegtijdig school hebt verlaten. Dit is helaas het geval voor de meeste jonge mensen
met wie wij werken.
Hier moet verandering in komen en om dit doel te bereiken hebben we dit jaar
weer verschillende beroepstrainingen aan kunnen bieden aan grote groepen
jonge werkloze volwassenen.
Een 98 jonge mensen hebben onze kleuterleiderstraining afgerond. Thema’s zoals de waarde
van een kind, gezonde groei en ontwikkeling,
creativiteit en het praktisch leren lesgeven stonden centraal. We hebben samen een zeer goede
tijd gehad en kunnen met zekerheid zeggen dat
we een groot aantal jonge mensen op weg hebben geholpen in hun eigen leven en carrière.
De een vindt een baan en anderen studeren
verder. Een aantal is hun eigen kleuterschool
begonnen. Al met al heeft de cursus niet alleen
impact op hen persoonlijk maar ook op de kinderen in hun eigen huishoudens, de scholen waar
ze zullen werken en in
hun wijk.
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NAALDWERKPROJECT
ANUSA
In ons naaldwerkproject ‘Anusa’ is er dit
jaar ook hard gewerkt. Ons doel was om
meer slagvaardig te werken en op een
punt te komen om zelfvoorzienend te
worden.
Wij hebben dit jaar een stijging in
verkopen gerealiseerd en het aantal
klanten groeit langzaam maar zeker.
Onze doelstelling voor het aankomende
jaar is om nog meer banen te creëren en
te blijven investeren in dit project zodat
we uiteindelijk 1 van de grootste schooluniform fabrikanten in Namibië worden.

NOODHULP
De droogte in het land is dit jaar extreem en grote nood op het gebied van
voedselvoorziening. Vooral in Ovitoto
hebben we voedselpakketten uitgedeeld
om letterlijk kinderen en ouderen in
leven te houden. Er zijn meer dan 60
gezinnen maandelijks geholpen. Helaas
konden we door geldgebrek niet zoveel
helpen als we zouden willen.

Productie van ovenhandschoenen voor Nederlandse opdrachtgever

TRAININGEN IN OVITOTO
In Ovitoto hebben we in de afgelopen maanden ook twee trainingen kunnen
aanbieden. 1 voor jonge vrouwen waar ze hun eigen sieraden maakten en 1 voor
mannen waar ze geleerd hebben om meubels te maken.
Iedereen was er erg enthousiast
over en de vrouwen zijn na de
training nog steeds bezig met
het maken en verkopen van de
sieraden.

Volgend jaar hopen we een workshop voor de mannen te starten zodat ze daar
op lange termijn kunnen werken.

Veel kinderen zijn nog ondervoed maar
met de extra hulp en voedingssupplementen die ze krijgen gaat het steeds
een beetje beter met ze. Bijvoorbeeld
Immanuel. Een kleine jongentje die
vanaf zijn geboorte Aids heeft. De dokters hebben gezegd dat hij het niet zou
redden. Hier is hij 4 jaar oud, vrolijk
lachend en in staat om zelf te lopen.
Volgend jaar zal hij bij ons naar de
kleuterschool gaan.
Zo zijn er velen geweest in wiens leven
we dit jaar een belangrijke rol hebben
mogen spleen. We zijn dankbaar voor
uw steun en realiseren ons goed dat we
dit zonder uw support niet hadden
kunnen doen!

Het was bijzonder om te zien hoeveel talent er ‘verborgen’ is en hoe alle creativiteit naar boven komt wanneer iemand motiveert om het in praktijk te brengen.
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OPROEP
Zoals vermeld staat in dit verslag
is ervoor gekozen om afgelopen
jaar één nieuwsbrief alleen via de
digitale media te communiceren.
Dit is in juni gedaan met de Zomerflits. We hebben deze keuze
gemaakt, i.v.m. de verzendkosten,
om deze alleen via e-mail te verzenden en te plaatsen op de website en Facebook.

ACHTERBAN
Wij zijn in 2019 gesteund door particulieren, kerken, bedrijven en fondsen
Tot en met 2017 werd de fondswerving
grotendeels gedaan door 1 persoon die
daar een dagtaak aan had.
Vanaf 2018 is het bestuur uitgebreid en
hebben andere bestuursleden deze taak
overgenomen.
De huidige bestuursleden doen het vrijwilligers werk naast hun reguliere baan.
Daardoor kunnen wij niet alle kanalen
benaderen zoals dat voorheen plaatsvond.
Omdat de fondswerving meer tijd kost dan
wij als bestuur kunnen vrijmaken is besloten dat vanaf september 2018 één betaalde kracht wordt ingehuurd om het fondswerven professioneel te kunnen voortzetten.
2019
Particulieren
Kerken / Diaconieën
Scholen
Bedrijven
Fondsen

U kunt ons helpen door uw e-mail
gegevens aan ons door te geven en
daardoor altijd op de hoogte te
blijven van nieuws van onze stichting. Dit scheelt kosten die we
liever in Namibië gebruiken voor
noodhulp. U kan het doorgeven
via info@beautifulkidznamibia.nl
met uw NAW-gegevens en emailadres.

Totaal

In 2019 is daardoor veel werk verricht wat
anders niet uitgevoerd had kunnen worden.
2018

2017

2016

2015

202
39
0
9
36

208
59
0
7
43

231
59
17
9
55

266
89
13
10
48

235
85
2
10
48

286

317

371

426

380

In het overzicht zijn de donateurs van de Korenslag niet verwerkt. Hieraan hebben ruim 50
bedrijven en particulieren aan bijgedragen.

FINANCIËLE KENGETALLEN
In 2019 is te zien dat het gemiddelde gedoneerde bedrag van particulieren t.o.v. 2018 is gedaald. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 1 donateur die in 2018 € 10.000,-- doneerde.
Exclusief deze donatie van 2018 zou het gemiddelde bedrag zijn toegenomen. In 2019 zijn
enkele grotere donaties ontvangen.
Het aantal donerende Kerken en / Diaconieën daalde in 2019 waardoor de opbrengsten ook
daalden. Van 1 gemeente komt ongeveer de helft van de baten in 2019. Exclusief deze bijdrages
zou het gemiddelde bedrag van kerken en Diaconieën t.o.v. vorig jaar sterker zijn gedaald.
De grote donateur die wij in 2018 bij de bedrijven hebben mogen verwelkomen heeft ook in
2019 weer gul gegeven. Zonder deze grote donateur ligt het gemiddelde van bedrijven rond de
€ 800,-Ook hier willen wij alle fondsen en donateurs hartelijk bedanken voor de bijdrages.

Baten per jaar
2019
34.588
12.118
13.830
79.850
8.740
149.126

2018
41.698
19.475
11.459
73.735
15.800
4.838
167.004

2017
38.503
19.017
6.098
8.595
78.441
27.463
6.245
184.362

2016
42.927
18.194
6.909
8.425
74.770
48.200
2.390
201.814

Gemiddelde donatie per donateur in €
Particulieren
171
Kerken / Diaconieën
311
Scholen
n.v.t.
Bedrijven
1.537
Fondsen
2.218
Gemiddelde alle donateurs
491

200
330
n.v.t.
1.637
1.715
462

167
322
359
955
1.426
406

161
204
531
843
1.558
355

Particulieren
Kerken / Diaconieën
Scholen
Bedrijven
Fondsen
Fonds wervende instelling
Evenementen en verkoop
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KOSTEN
Om de producten te kunnen verkopen worden deze ingekocht bij het naaldwerk project
Anusa in Namibië. Op deze manier komen deze gelden alsnog ten goede van Beautiful
Kidz. Daarnaast heeft in 2018 1 fonds kosten met zich meegebracht om de baten te kunnen verwerven.
Charles

Kosten

2019

Exploitatie en bankkosten excl. reiskosten
Kosten als % van de geworven baten uit donaties
Het streven is om deze kosten onder de 5% te houden.
Evenement en inkoopkosten
Kosten als % van de baten

2018

5.858
3,97%

3.562
2,31%

2.840
80%

3.011
72%

‘Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 1 donateur die in 2018
€ 10.000,-- doneerde.’

RAPPORTAGE
Verstrekte gelden aan Namibië
Overgemaakt naar Namibië.

2019
145.395

2018
147.844

2017
179.228

2016
198.092

De verstrekte gelden zijn als volgt door Beautiful Kidz te Namibië verantwoord:
2019
2018
2017
Kleuterschool Katutura
54.672
74.339
50.831
Kleuterschool Okandjira
17.810
15.405
29.433
Kleuterschool Okamuina
1.800
4.750
14.288
Jeugdwerk
19.350
8.000
20.287
Naaldwerk Anusa
21.138
10.290
7.783
Vakantieschool
3.375
1.600
1.600
Voetbalclub / sportprogramma
1.250
Dansgroep
900
Bijlessen en Huiswerkbegeleiding.
8.450
7.000
9.700
Decemberprogramma
1.278
Bibliotheek
750
Computerklassen
1.300
7.250
10.882
Zomer/ vakantie kampen
6.000
6.250
8.850
Jong en Zwanger
1.850
2.750
Noodhulp Ovitoto
7.000
9.000
18.646
Mannenkampen
Opleiding kleuterleidsters
4.500
2.110
Diversen
145.395

147.844

179.228

Conform de rapportage uit Namibië is dit 69% van de totale kosten in 2019.
Het doel was conform beleidsplan om 55% bij te dragen.
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TOELICHTING OP DE
BALANS
De continuïteitsreserve heeft als
doel incidentele tegenvallers op te
vangen zowel in Nederland als in
Namibië.
De reserve van € 6.100,- die per 1-12018 op de balans stond in 2018
gebruikt voor de bestemde doelen.
De stichting beschikt over twee
bankrekeningen.

VERANTWOORDING
Particulieren, kerken en bedrijven: Gezien de besteedbare uren kunnen wij helaas niet
iedereen persoonlijk bedanken. Wel zijn er 3 nieuwsbrieven verzonden, waarvan één
alleen digitaal, over de voortgang van Beautiful Kidz Namibia.
Fondsen: Voor nagenoeg alle specifieke onderdelen van de programma's zijn verzoeken
tot ondersteuning gedaan aan fondsen en instellingen. Fondsen die daar om vragen krijgen een eindrapportage inhoudende:
- Inhoudelijke verslaglegging
- Financiële verantwoording
De volgende bijdrages zijn van fondsen en fonds wervende instellingen ontvangen voor de
genoemde doelen.

Lopende rekening courant voor
donaties:
NL53 RABO 0136 3112 61
Spaarrekening:
NL65 RABO 3627 2492 83

In de jaarrekening worden de financiën van Beautiful Kidz Namibia
nader verantwoord.

2019
Bedragen
Kleuterschool Katutura
Kleuterschool Okandjira
Kleuterschool Okamuina
Jeugdwerk
Naaldwerk Anusa
Vakantieschool
Voetbalclub / sportprogramma
Bijlessen en Huiswerkbegeleiding.
Computerklassen
Zomer/ vakantie kampen
Jong en Zwanger
Noodhulp Ovitoto
Mannenkampen
Opleiding kleuterleidsters

2018
Aantal

Bedragen

17.750
10.380
1.500
18.850
15.875
3.375
8.450
6.000
7.000
4.500

7
7
2
8
5
1

37.075
8.500
4.750
8.000
2.750
1.600

6

2

7.000
7.250
6.250
1.350
9.000
2.110

7
4
5
0
3
0
1

45

95.635

47

3
4
-

93.680

aantal
fondsen

Totaal overgemaakt naar Namibië betreffende fondsen
Totaal overgemaakt naar Namibië uit overige baten
Totaal overgemaakt in verslag jaar

13
5
3
4
1
1

93.680
51.715
145.395

BEGROTING 2020
Beautiful Kidz in Namibië
heeft de volgende begroting
opgesteld voor het komende
jaar. Hiernaast staat de totale
begroting van Beautiful Kidz
te Namibië in Euro's.
De begroting is onderverdeeld
in
diverse
programma's/
doelen.

Daarnaast is het doel om €
7.500 extra gelden binnen te
krijgen om de laagste salarissen structureel te kunnen
verhogen. In 2020 stelt Nederland zich als doel om deze
gelden binnen te krijgen.
Conform het beleidsplan is
het doel van Beautiful Kidz
Namibia in Nederland hieraan 45% bij te dragen in
2020.

WINDHOEK
Kleuterschool Katutura
Jeugd
Jeugdleiderstraining
Kampen
Computerklassen
Huiswerkklassen / Bijlessen
Kleuterleiders training
Wijk training (dignity campaign)
Anusa

87.346
22.581
8.950
8.782
11.630
14.702
6.505
4.257
12.386
177.139

OVITOTO
Kleuterschool Okandjira
Kleuterschool Okamuina
Noodhulp
Jeugd
Bakkerij
Gebouwen

24.452
5.484
12.129
7.097
645
1.613
Totaal

51.419

Totaal begroting Namibië

228.558

Aanvulling salarissen

7.500
236.058

Doelstelling bijdrage begroting 2020 in Nederland:

110.500

