
Januari 2021  Ontwikkeling door onderwijs 

JAARVERSLAG 2020 
VOORWOORD 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de stichting Beautiful Kidz Namibia die begin 2008 in Neder-

land is opgericht. En dit keer is het een verslag van een jaar dat we niet snel zullen vergeten. In 

2020 kwam Covid-19 in de wereld en dat heeft de situatie in Nederland, maar ook in Namibië 

ingrijpend verandert. We hebben in verband daarmee regelmatig in de nieuwsbrieven gevraagd 

om extra ondersteuning en we zijn echt overweldigd door alle positieve reacties en alle extra bij-

drages, waardoor het team in Namibië veel gezinnen met voedsel- en huiswerkpakketten heeft 

kunnen helpen. U leest er meer over in dit jaarverslag. We ervaren dat als een rijke zegen en we 

zijn daar heel dankbaar voor! 

Covid-19 is nog niet voorbij, maar gezien alle inzet van het afgelopen jaar, gaan we in vertrouwen 

het nieuwe jaar in. We hopen dat u ons blijft volgen en steunen! 

Namens het bestuur, 

Karin Couperus, voorzitter 

ORGANISATIE 

Van elke drie kinderen in Namibië is er één wees en hebben er twee  onvoldoende te eten. Vooral 

in de sloppenwijken van de grote steden en in de afgelegen, landelijke gebieden is dit in sterke 

mate het geval. De stichting ziet het als haar missie om onze partner in Namibië de middelen te 

verschaffen om deze kinderen hulp te bieden op hun weg naar een betere toekomst. De activiteiten 

zijn gericht op praktische hulpverlening aan kinderen en waar nodig aan hun ouders/verzorgers 

en familieleden. Uitgangspunt hierbij is de hulpvraag vanuit Namibië en niet een eventueel aan-

bod van hulpgoederen vanuit Nederland. 

De stichting streeft naar duurzame hulp. Bij het aanbie-

den van hulp wordt geen onderscheid gemaakt naar 

maatschappelijke status, geloof, ras of huidskleur. Alleen 

de behoefte aan hulp is bepalend voor de hulpverlening. 

Onderwijs aan de kinderen staat centraal omdat dit hen 

de mogelijkheid geeft zich aan hun armoedige omstandig-

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

NL53 RABO 0136 3112 61  

Uw gift betekent voor de armste 

kinderen in Namibië een wereld 

van verschil. 

https://www.wikihow.com/Scan-a-QR-Code


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

Gedurende 2020 werden we wereldwijd zwaar getroffen door Covid-19. In de 

laatste nieuwsbrief schreven we al dat we qua gezondheidszorg en financiële 

steun in Nederland niet mogen mopperen, en dat dit niet te vergelijken is, met 

de nijpende situatie in Namibië. 

Er is daarom door het bestuur maar in het bijzonder door onze fondsenwervers, 

Renee de Boer en Jennieke Kafuka-Bolier, heel veel werk verzet om extra geld 

voor noodhulp te genereren. Dit geld was en is hard nodig om voedsel te kun-

nen kopen en pakketten samen te stellen om de allerarmste in Namibië te kun-

nen helpen. En we zijn er nog niet; ook in 2021 is er veel extra hulp nodig naast 

alle andere nood-

zakelijke pro-

jecten. 

De samenwerking 

tussen Namibië en 

ons bestuur is me-

de dankzij Jennie-

ke en het team 

afgelopen jaar 

weer bijzonder 

goed geweest. We 

zijn formeel in Nederland een stichting die zorgt voor financiële middelen, zo-

dat het team in Namibië deze kan gebruiken. Door alle verhalen en foto's voelen 

we ons nauw betrokken en weten we waar we het voor doen.  

ORGANISATIE (VERVOLG VOORPAGINA ) 

WAT EEN JAAR 

Het bestuur van Stichting Beautiful Kidz 

Namibia is van mening dat zoveel moge-

lijk van het donatiegeld naar de mensen 

en projecten in Namibië moet gaan en 

niet naar organisatiekosten. We zijn er 

ons als stichting van bewust dat organi-

satiekosten (maximaal 5%) niet recht-

streeks ten goede komen aan de pro-

jecten. Echter meent het bestuur dat het 

maken van (organisatie) 

kosten gerechtvaardigd is als daardoor  

meer donatiegelden kunnen worden ver-

worven 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 onze financiële administratie op een 

professionele manier wordt uitgevoerd 

en beschikbaar wordt gemaakt voor al 

haar relaties. Het financieel jaarverslag is 

openbaar en is uiterlijk negen maanden 

na afloop van het boekjaar voor iedereen 

via onze website beschikbaar. 

CONTACTGEGEVENS 

Stichting Beautiful Kidz Namibia 

Waezenburglaan 122 

9351 HH Leek 
 

www.bkn.gift 

www.beautifulkidznamibia.nl 

info@beautifulkidznamibia.nl 
 

Tel. secretaris: 0594 – 852 383 

Tel. voorzitter: 06 - 1508 6916 
 

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  - vicevoorzit-

ter 

Tirza van Faassen, Leek  -  secretaris 

Allard de Hoop, Zuidlaren  -  penningmees-

ter 

__________________________ 

Ondersteuning bestuur: 

 

Fondswerving & communicatie:  

Jennieke Kafuka-Bolier, Namibië 
 

Advies & ondersteuning m.b.t. communica-

tie, website en fondswerving : 

Renee de Boer, Nederland  
 

Het bestuur heeft in het verslagjaar zes keer 

vergaderd. Waarbij de ondersteuners  van 

het bestuur (al dan niet digitaal) aanwezig 

zijn geweest. 
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WAT EEN JAAR  (VERVOLG PAGINA 2) 

We hopen dat u dat gevoel door het lezen van de nieuwsbrieven en dit jaarver-

slag ook heeft. Want alle steun is en blijft noodzakelijk! 

We plaatsen regelmatig nieuws op de prachtige nieuwe website. In de statistie-

ken is te zien dat deze site het afgelopen jaar veel vaker is bezocht. Het ver-

sturen van nieuwsbrieven per post (drukwerk en porto), is de afgelopen jaren 

steeds duurder geworden. Dan maak je keuzes.. dus vaker een digitale update 

en zoals gebruikelijk twee keer de nieuwsbrief naar de contacten die geen mail-

adres hebben (doorgegeven). Gelukkig staat al het nieuws dus ook op de mooie 

website!  

 

PARTNER IN NAMIBIË 

Beautiful Kidz 

P.O. Box 97392 

Erf 4071 - Corner David Goreseb & Albert 

Conradie Street 

Katutura – Windhoek – Namibia 

 

www.beautifulkidz.org 

office@beautifulkidz.org 

 

De stichting staat ingeschreven bij het 

Ministerie van Gezondheid en Sociale 

Zaken.  

De jaarrekening wordt door een accoun-

tant opgemaakt en aan het ministerie 

overhandigd. 

 

Het bestuur komt maandelijks bijeen en 

bestaat uit de volgende personen: 

Edelgard Wormsbaecher, Monika Pendu-

keni, Cindy Tordiffe, Carmen Foster, 

Brian Kinghorn, Malcolm Husselman, 

Sarah Fortuin, Jennieke Kafuka-Bolier, 

Pamela Kinghorn en Njeri Mwangi. 

 

Wekelijks is er een stafbespreking.  

Er zijn ruim 40 personen in dienst, 

waarvan enkele parttime. 

 

HONGER 

Huilend kwam dit jongetje bij het verzor-

gingscentrum in Ovitoto. Niet omdat het 

wilde meespelen met de kinderen van het 

kamp maar omdat het honger had, aldus 

Sarah Fortuin. Dit is één van de schrij-

nende situaties waar het team in Namibië 

regelmatig mee te maken heeft.  

 

 

De afgelopen maanden is een nieuwe 

website gebouwd. Deze site, gemaakt 

door Renee de Boer, is nog overzichtelij-

ker en er wordt nog meer informatie op 

getoond. Uiteraard blijven we de nieuws-

brief periodiek sturen, maar wanneer u 

het laatste nieuws wilt lezen of  doneren, 

dan weet u waar u moet zijn: 

www.bkn.gift 

www.beautifulkidznamibia.nl 

Plezier maken wanneer het kan 
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Website 

https://www.bkn.gift
https://www.beautifulkidznamibia.nl/


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 pro-

grammaonderdeel in Namibië.  

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 vijfmaal is versche-

nen, waarvan drie digitaal. De oplage is 

bijna 800 stuks, waarvan 595 digitaal 

kunnen worden verzonden. 

Omdat Covid-19 de hele wereld in de greep 

heeft, hebben wij ervoor gekozen om u 

regelmatiger op de hoogte te brengen van 

de situatie in Namibië. Eerst met een PDF 

bestand en vanaf juli met het e-

mailprogramma van Laposta. We hebben 

de keuze gemaakt, i.v.m. verzendkosten, 

om deze periodiek te laten drukken en per 

post te verzenden.   

De nieuwsbrief verschijnt in het Duits voor 

de donateurs in Duitsland en Zwitserland. 

Onze website is voor velen een bron van 

informatie en is onlangs geheel vernieuwd.   

 

 

 

Met Facebook hebben we 350 volgers en 

daarnaast leest een groot aantal mensen 

onze berichten incidenteel. 

KERSTVIERING 

Voedselpakketten, voedselpakketten en nog meer voedselpakketten! Dat was 
het thema dit jaar voor de Beautiful Kidz centra. Vooral voor het centrum in 
Okandjira. In de afgelopen maanden zijn er let-
terlijk duizenden voedselpakketten uitgedeeld en 
het team maakte lange dagen om dit allemaal 
voor te bereiden.  

De landelijke lockdown zorgde voor een grote 
crisis doordat veel mensen hun banen kwijtraak-
ten en daardoor de enige broodwinner in een 
gezin zonder werk komt te zitten. In Namibie 
heeft ieder persoon die een baan heeft, gemid-
deld zo’n 10 tot 15 mensen om zich heen die af-
hankelijk van hem/haar zijn. Verliezen 100 men-
sen hun baan dan hebben er zo zo’n 1500 mensen 
geen eten. Een sociaal vangnet zoals hier in Ne-
derland dat kent men niet. 

In de afgelopen maanden heeft het team veel mensen zien overlijden van hon-
ger. Er  stierven baby's door ondervoeding. Een verschrikkelijke ervaring. Het 
team probeerde zoveel mogelijk mensen te helpen maar soms kwamen ze wel 
eens  te laat. 

In december is samen met de kinderen 
kerstfeest gevierd. Hierbij is als over-
denking stil gestaan wat echt belangrijk 
is. Onze relatie met God, onze relatie 
met elkaar en ervoor elkaar zijn. 

De kinderen hebben als verrassing 
nieuwe kleding gekregen. Daarnaast 
zijn er kerstpakketten uitgedeeld en 
waren er lekkere dingen te eten. Wat 
was het een feest! 

GETUIGENISSEN 

VOEDSELPAKKETTEN 

Het team in Namibië heeft honderden 
getuigenissen van de mensen gehoord die 
aangaven dat de noodhulp die ze kregen 
hen letterlijk in leven heeft gehouden. De 
dankbaarheid is ontzettend groot en dat is 
hartverwarmend.  

Het einde is nog niet in zicht en ook in 
2021 gaat het team door en hoopt het een 
groot verschil te kunnen maken in veel 
mensenlevens.  
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‘Ik ben zo moe, ik kan niet meer …’ 

 

Er zijn afgelopen jaar 22  nieuwe hui-
zen gebouwd voor een aantal gezin-
nen die heel arm zijn. Ze woonden in 
krotten waar wij  in Nederland onze 
dieren niet in zouden laten verblijven. 

Een team vrijwilligers vanuit Neder-
land was van plan de werkzaamheden 
uit te voeren  alleen kon dit door Co-
vid-19 niet doorgaan. Ze hebben be-
sloten het ingezamelde bedrag over te 
maken zodat het eigen personeel  de 
huizen kon bouwen. 

Onze teamleider Sarah Fortuin maak-
te ter plaatste een mooie situatie mee 
op de dag dat de sleutel is overhan-
digd aan een gezin. De vrouw vroeg 
haar om weer naar buiten te gaan en 
naar het huis toe te lopen. Sarah had 
geen idee waarom maar deed wat 
haar gevraagd werd. Terwijl Sarah 

weer naar het huis toe liep, opende 
deze vrouw toen vol enthousiasme 
het raam en zwaaide naar Sarah. Met 
een enthousiast ‘joehoe, kom binnen’ 
deed ze toen blij de deur open. Daar-
na vertelde ze waarom ze dit deed.  Ze 
vertelde met tranen in haar ogen dat 
ze nog nooit in een huis had gewoond 
waar een raam in zat. Het was dan zo 
bijzonder voor haar om uit het raam 
te kunnen kijken en iemand te zien 
aankomen lopen. 

Deze ervaring te horen maakt indruk.  
Heel bijzonder! 

 

NIEUWE WONINGEN 
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Voedselpakketten samenstellen en uitdelen 



‘When live gives you lemons, make lemonade….’ 

Voor Anusa is 2020 is een uitdagend maar ook een heel productief jaar ge-
weest. 

Door het sluiten van alle scho-
len kwam de verkoop van de 
schooluniformen volledig stil te 
liggen. De salarissen voor het 
personeel en de vaste kosten 
gingen wel door. 

Het was moeilijk voor het team 
Het dwong hen om creatief te 
zijn en te zien wat ze als alter-
natief konden maken.  

 

Dit resulteerde in het uitbreiden van de productie lijn met allerlei nieuwe 
producten. 

Mondkapjes, dekens, sjaals, 
Afrikaanse shirts en zelfs 
uitwasbare luiers en uitwas-
baar maandverband. De 
meeste van deze items kon-
den ze, dankzij gulle gevers, 
uitdelen aan de arme men-
sen in de wijk. De situatie 
van de afgelopen maanden 
heeft het team tot elkander 
elkaar  gebracht en samen 
zijn ze tot zegen geweest 
voor hen die dit het meest 
nodig hadden. 

LOCKDOWN 

NAALDWERK ATELIER ANUSA 

Het motto van het team in Namibië 

was de afgelopen maanden: “When 

life gives you lemons, make lemona-

de.” 

Het was moeilijk om de kinderen te 

bereiken tijdens de lockdown en de 

scholen gesloten waren.  

Berichten van huiselijk geweld wer-

den dagelijks gehoord en het team 

maakte zich grote zorgen over de kin-

deren. Ouders waren hun baan kwijt 

en reageerden hun frustratie af op de 

kinderen. Genoeg eten was er niet.  

Doordat er niets meer in groepen 

mocht worden gedaan waren de leer-

krachten regelmatig in de wijk te vin-

den om de kinderen persoonlijk te 

bezoeken. 

Voedselpakketten zijn  bezorgd en er 

is huiswerk met de kinderen gemaakt. 

Daarnaast kon de leerkracht zien of 

alles wel goed ging bij de kinderen 

thuis.  

Toen de scholen in september weer 

openden bleek dat de kinderen ge-

zond en zonder al te grote educatieve 

achterstand terugkwamen. 

CURRICULUM 

Voor zowel de kleuterscholen en de 
middagklassen alsook voor de 
jeugdclubs is er een nieuw curricu-
lum (leerplan) ontwikkeld. Daar-
naast zijn er veel plannen en ideeën 
voor het nieuwe jaar bedacht en het 
team ziet er naar uit om die in de 
komende jaren in praktijk te bren-
gen. Hierover zal later worden ge-
communiceerd. 

JEUGDLEIDERS-
TRAINING 

Tijdens de lockdown mocht het 
team doorgaan met de jeugdleiders 
training. De 12 geselecteerde jonge-
ren hebben trainingsmateriaal  
ontvangen en boeken gelezen rond-
om het thema “Het leiden van jezelf 
en anderen”. De ontwikkelingen zijn 
indrukwekkend. Voorbeeld; van ‘Ik 
ben de leider en jij moet mij helpen’ 
naar ‘Hoe kan ik jou helpen?'. Een 
positieve verandering in het streven 
van de eigen doelen voor henzelf.    
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DESERT DASH 

373 km Mountainbiken door de oudste 
woestijn van de wereld en dat in 24 uur.  
Dat is de Desert Dash. 

Het is een zwaar parcours omdat het 
terrein alleen bestaat uit bergen, rotsen 
en mul zand. Vanuit de hele wereld ko-
men er jaarlijks professionele fietsers 
naar Namibië om aan deze competitie 
mee te doen. Sommigen doen het alleen, 
anderen in teams van 2 of 4. 

Dit jaar hebben twee jongens van Beau-
tiful Kidz hier aan meegedaan, samen 
met twee jongens van een ande-
re organisatie (Pro-namibian 
Children). 

In juni zijn ze begonnen met 
trainen en hebben sindsdien elk 
vrij weekend hieraan besteed. 
Dit niet alleen voor henzelf 
maar juist ook omdat deze acti-
viteit een fondsenwerving was 
voor beide organisaties. Terwijl 
anderen stopten omdat ze niet 
meer konden, hebben ze het 
geen moment opgegeven. Ze 
hebben NAD 250.000,00 (± € 

13.900,00) bijeen gefietst.  

AFSTUDEREN 

Dit jaar is afgesloten met veel 

feestelijke gelegenheden. Ruim  

40 kinderen studeerden geheel in 

stijl af aan onze kleuterschool. 

DIGNITY CAMPAIGN 

Het programma Dignity 
Campaign is speciaal voor jonge 
vrouwen waar met hen gespro-
ken wordt over identiteit, het 
doel in ons leven, seks, relaties 
en hierin de juiste keuzes maken. 

Het feit dat alleen gedurende de 
lockdown meer dan 3000 tieners 
zwanger zijn geraakt laat zien 
hoe nodig het programma is. 

Samenwerken onder alle omstandigheden 
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OPROEP  

Zoals geschreven staat in dit ver-

slag is ervoor gekozen om afgelo-

pen jaar ook nieuwsbrieven alleen 

via de digitale media te communi-

ceren. Dit is in maart, juli en sep-

tember gedaan met updates over de 
ontwikkelingen m.b.t. Covid-19. We 

hebben deze keuze gemaakt, i.v.m. 

de verzendkosten, om deze alleen 

via e-mail te verzenden en te plaat-

sen op de website en Facebook. 

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 stich-

ting. Dit scheelt kosten die we 
liever in Namibië gebruiken voor 

noodhulp. U kan het  doorgeven via 

info@beautifulkidznamibia.nl met 

uw NAW-gegevens en e-mailadres. 

ACHTERBAN 

2020 2019 2018 2017 2016

Particulieren 240 202 208 231 266

Kerken / Diaconieën 35 39 59 59 89

Scholen 0 0 0 17 13

Bedrijven 11 9 7 9 10

Fondsen 33 36 43 55 48

Totaal 319 286 317 371 426

Wij zijn in 2020 gesteund door particu-
lieren, kerken, bedrijven en fondsen 
De huidige bestuursleden doen het vrij-
willigers werk naast hun reguliere baan.  
 
Omdat de fondswerving meer tijd kost 
dan wij als bestuur kunnen vrijmaken is 
er vanaf september 2018 één betaalde 
kracht ingehuurd om het fondswerven 
professioneel te kunnen uitvoeren. Ook 
dit jaar is daardoor veel werk verricht 
dat anders niet uitgevoerd had kunnen 
worden. 
 
Wel is er voor gekozen om de inzet iets 
meer te focussen. Daardoor zijn de bij-

drages vanuit scholen de laatste jaren 
naar nul gedaald. 

FINANCIËLE KENGETALLEN 

Baten per jaar

2020 2019 2018 2017

Particulieren 38.590                34.588              41.698              38.503               

Kerken / Diaconieën 11.899                12.118              19.475              19.017               

Scholen -                       -                    -                    6.098                 

Bedrijven 20.450                13.830              11.459              8.595                 

Fondsen 101.448              79.850              73.735              78.441               

Fonds wervende instelling -                       -                    15.800              27.463               

Evenementen en verkoop 5.656                  8.740                4.838                6.245                 

178.042              149.126           167.004           184.362            

Gemiddelde donatie per donateur in €

Particulieren 161                      171                    200                    167                     

Kerken / Diaconieën 340                      311                    330                    322                     

Scholen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 359                     

Bedrijven 1.859                  1.537                1.637                955                     

Fondsen 3.074                  2.218                1.715                1.426                 

Gemiddelde alle donateurs 540                      491                    462                    406                     

In 2020 is te zien dat het gemiddelde gedoneerde bedrag van particulieren t.o.v. 
2019 is gedaald. Wel zijn er veel meer particuliere donateurs waardoor het totaal 
gedoneerde bedrag wel is gestegen. Er is een verschuiving zichtbaar van donaties 
van kerken en diaconieën naar fondsen en bedrijven. In totaal heeft dit geresulteerd 
in een totale hogere baten.  

Van 1 kerk is € 5000,-- euro ontvangen in zowel 2019 als 2020. Bij de bedrijven 

hebben we dit jaar ook weer een extra donateur mogen verwelkomen die gul geeft.  

Door het ontvangen van enkele grote bedragen, dat per jaar per categorie donateurs 

wordt bijgedragen, wordt het gemiddelde sterk beïnvloed. 

Ook hier willen wij alle fondsen en donateurs hartelijk bedanken voor de bijdrages. 
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In dit overzicht zijn de donateurs van de Korenslag niet verwerkt. Hieraan hebben 

in met name 2019 ruim 50 bedrijven en particulieren aan bijgedragen. Wij zijn onze 

achterban heel erg dankbaar dat zij ons dit jaar wederom trouw hebben gesteund. 



Kosten 2020 2019 2018

Exploitatie en bankkosten excl. reiskosten 8.109                5.858                3.562                 

Kosten als % van de dit jaar geworven donaties 4,28% 3,97% 2,31%
Het streven is  om deze kosten onder de 5% te houden.

Evenement en inkoopkosten 4.279                2.840                3.011                 

Kosten als % van de baten 79% 80% 72%

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. 
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KOSTEN 

Verstrekte gelden aan Namibië

2020 2019 2018 2017

Overgemaakt naar Namibië. 162.028              145.395           147.844           179.228            

De verstrekte gelden zijn als volgt door Beautiful Kidz te Namibië verantwoord:

2020 2019 2018 2017
Kleuterschool Katutura 38.275                54.672              74.339              50.831               
Kleuterschool Okandjira 14.800                17.810              15.405              29.433               
Kleuterschool Okamuina 1.200                  1.800                4.750                14.288               
Jeugdwerk 5.500                  19.350              8.000                20.287               
Naaldwerk Anusa 14.175                21.138              10.290              7.783                 
Vakantieschool -                       3.375                1.600                1.600                 
Voetbalclub / sportprogramma 1.250                 
Dansgroep 900                     
Bijlessen en Huiswerkbegeleiding. 5.750 8.450 7.000 9.700                 
Decemberprogramma 1.278                 
Bibliotheek -                       750                     
Computerklassen 1.300                7.250                10.882               
Zomer/ vakantie kampen 3.000                  6.000                6.250                8.850                 
Jong en Zwanger -                       -                    1.850                2.750                 
Noodhulp 60.730                7.000                9.000                18.646               
Wijk training (dignity campaign) 4.000                  -                    -                    -                     

Jeugdleidsterstraining 7.098                  
Opleiding kleuterleidsters -                       4.500                2.110                -                     

Extra salarissen personeel 7.500                  
Diversen -                       -                    -                    -                     

Overgemaakte gelden dit jaar 162.028              145.395           147.844           179.228            

Gelden besteed in 2021 -36.739              

Bijdrage in de kosten dit jaar 125.289              145.395           147.844           179.228            

RAPPORTAGE 

Het doel was conform beleidsplan om 45% bij te dragen in 2020. Conform de rappor-

tage uit Namibië is dit 77% van de totale kosten in 2020. Het aandeel is in 2020 ook 

flink gestegen door de gunstigere koers van de Namibische dollar t.o.v. de Euro. Hier-

door leverden de ingezamelde Euro's veel meer Namibische dollars op. 

Het aandeel in de ondersteuning is daardoor ook flink gestegen. Gerekend tegen de 

gemiddelde koers van 2019 zou het aandeel nagenoeg gelijk zijn gebleven als in 2019 

te weten 65%. Zie het kopje begroting 2021 voor de doelstelling volgend jaar. De bij-

drage in de kosten door Beautiful Kidz te Namibië is in 2020 afgenomen. 

Een deel van de in 2020 overgemaakte gelden zal in 2021 worden besteed in Namibië. 

Het grootste deel betreft de noodhulp +/- € 27K. Deze loopt zeker in de eerste maan-

den van 2021 door als gevolg van de Covid-19 pandemie.  Daarnaast gaat een deel van 

de voor jeugdleiderstraining ontvangen gelden in 2021 besteed worden +/- € 5K. 

Doordat in 2020 niet alle programma's conform planning konden doorgaan is er nog 

€ 5K die in 2021 besteed zal worden. 

Het streven om de salarissen in 2020 te verhogen is gerealiseerd. Daarom hebben we 

in december € 7,5K extra kunnen overmaken t.b.v. van een eindejaar uitkering voor al 

het lager betaald personeel. 



TOELICHTING OP DE 
BALANS 

De continuïteitsreserve heeft als doel 

incidentele tegenvallers op te vangen 

zowel in Nederland als in Namibië.  

Daarnaast zijn de ontvangsten elk jaar 

weer onzeker. Hiertoe wordt een 

kleine reserve aangehouden als eigen 

vermogen. Het doel is deze stabiel te 

houden. 

De stichting beschikt over twee bank-

rekeningen. 

Lopende rekening courant voor dona-
ties: 

 NL53 RABO 0136 3112 61 

Spaarrekening: 

NL65 RABO 3627 2492 83 

 

In de jaarrekening  worden de financi-

ën van Beautiful Kidz Namibia nader 

verantwoord. 

VERANTWOORDING 

Bedragen Aantal Bedragen aantal

Kleuterschool Katutura 26.100                8                        17.750              7
Kleuterschool Okandjira 3.000                  1                        10.380              7
Kleuterschool Okamuina 1.200                  2                        1.500                2
Jeugdwerk 5.500                  3                        18.850              8
Naaldwerk Anusa 5.520                  6                        15.875              5
Vakantieschool 5.750                  3                        3.375                1
Voetbalclub / sportprogramma -                    
Bijlessen en Huiswerkbegeleiding. -                       -                    8.450                6
Computerklassen -                       -                    -                    
Zomer/ vakantie kampen 7.098                  1                        6.000                3
Wijk training (dignity campaign) 4.000                  3                        -                    
Noodhulp 60.730                16                      7.000                4
Zomer/ vakantie kampen 3.000                  1                        -                    
Opleiding kleuterleidsters -                       -                    4.500                2

121.898              44                      93.680              45                       

Overgemaakte gelden naar Namibië:

Totaal betreffende fondsen en bedrijven 121.898           

Totaal overige baten (particulieren en kerken/diaconiën). 40.131              

Totaal overgemaakt in verslag jaar 162.028           

2020 2019

Particulieren, kerken en bedrijven: Gezien de besteedbare uren kunnen wij helaas niet 

iedereen persoonlijk bedanken. Wel zijn er vijf nieuwsbrieven verzonden, waarvan drie 

alleen digitaal, over de voortgang van Beautiful Kidz Namibia. Zie daarover meer elders in 

dit jaarverslag. 

Fondsen: Voor nagenoeg alle specifieke onderdelen van de programma's zijn verzoeken 

tot ondersteuning gedaan aan fondsen en instellingen. Fondsen die daar om vragen krij-

gen een eindrapportage inhoudende: 

- Inhoudelijke verslaglegging  

- Financiële verantwoording 

De volgende bijdrages zijn van fondsen en fondswervende instellingen ontvangen voor de 

genoemde doelen. 

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 blijft het doel om € 
7.500 extra gelden binnen te 
krijgen om de laagste salaris-
sen structureel te kunnen 
verhogen. 

Deze begroting is een stijging 
t.o.v. de begroting 2020 en de 
werkelijke kosten 2020. Deels 
worden deze kosten gefinan-
cierd uit in 2020 ontvangen 
gelden. In 2021 komt de na-
druk meer te liggen op pre-
ventie. Dit komt in de begro-
ting o.a. tot uiting in de beste-
dingen aan opvoed ondersteu-
ning en vaardigheidstrainin-
gen. Hiermee is het streven 
dat er minder noodhulp gege-
ven hoeft te worden en dat 
men leert meer zelfvoorzie-
nend te zijn. 

BEGROTING 2021 
WINDHOEK

Kleuterschool Katutura 75.000              

Jeugd 11.111              
Jeugdleiderstraining 5.556                
Jeugdkampen 7.500                
Computerklassen 8.333                
Huiswerkklassen / Bijlessen 11.111              
Kleuterleiders training 2.778                
Wijk training (dignity campaign) 3.611                
Anusa 10.000              
Sport 19.444              
Kunst en Cultuur 4.167                
Beautiful Homes (Opvoedings ondersteuning) 22.222              
Media and Communicatie 1.667                
Teambuilding 1.389                
Audio Visual 667                    

184.556           

OVITOTO

Kleuterschool Okandjira 21.056              

Kleuterschool Okamuina 4.722                
Noodhulp 36.111              
Jeugd 4.444                
Onderhoud 1.389                
Vaardigheidstraining zelfvoorzienendheid 5.556                
Kopieermachine 4.167                

Totaal 77.444              

Totaal begroting Namibië 262.000           
Aanvulling salarissen 7.500                

269.500           

Doelstelling bijdrage begroting 2021 in Nederland: 125.500           

Gezien de Covid-19 crisis heeft het bestuur in Nederland besloten om de procentuele bij-

drage vanuit Nederland gelijk te houden (45%). Niet volgens beleidsplan de bijdrage te 

verlagen 


