Ontwikkeling door onderwijs

Januari 2021

JAARVERSLAG 2021
VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de stichting Beautiful Kidz Namibia. We zien in dankbaarheid op dit
jaar terug. Hoewel Covid-19 een rol bleef spelen en de kinderen niet altijd naar school konden, konden
gelukkig ook veel programma’s wel doorgaan en waren er voldoende middelen om ook dit jaar voedselpakketten uit te delen waar dat nodig was. Het team in Namibië heeft veel kinderen en hun gezinnen
kunnen helpen.
We zijn als bestuur heel blij met alle steun die we weer hebben gekregen. U leest in dit jaarverslag meer
over de mooie programma’s in Namibië die daardoor gefinancierd konden worden. We ervaren dat als
een rijke zegen en we zijn daar heel dankbaar voor.
Gezien deze steun 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 stad Windhoek 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
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De stichting streeft naar duurzame hulp. Bij het aanbieden
van hulp wordt geen onderscheid gemaakt naar maatschap-

Uw gift betekent voor de armste

pelijke status, geloof, ras of huidskleur. Alleen de behoefte

kinderen in Namibië een wereld

aan hulp is bepalend voor de hulpverlening. Onderwijs aan

van verschil.

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

Om de donateurs een volledige openheid

Namibia is van mening dat zoveel moge-

te kunnen geven zorgt de Stichting ervoor

lijk van het donatiegeld naar de mensen

dat onze financiële administratie op een

en projecten in Namibië moet gaan en

professionele manier wordt uitgevoerd

niet naar organisatiekosten. We zijn er

en beschikbaar wordt gemaakt voor al

ons als stichting van bewust dat organi-

haar relaties. Het financieel jaarverslag is

satiekosten (maximaal 5%) niet recht-

openbaar en is uiterlijk negen maanden

streeks ten goede komen aan de pro-

na afloop van het boekjaar voor iedereen

jecten. Echter meent het bestuur dat het

via onze website beschikbaar.

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.

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

DANKBAAR EN TEVREDEN

www.bkn.gift
www.beautifulkidznamibia.nl
info@beautifulkidznamibia.nl

Het jaar 2021 stond helaas weer voor een

Tel. secretaris: 0594 – 852 383
Tel. voorzitter: 06 - 1508 6916

heeft in Namibië en in Nederland veel in-

Bank: NL 53 RABO 0136 3112 61

vloed gehad op het dagelijks leven. We heb-

Datum oprichting: 4 april 2008
Register KvK: 01130061
RSIN: 8192.70.994
ANBI status sinds de oprichting

ben er intussen mee moeten leren leven. Ge-

BESTUUR
Karin Couperus, Molkwerum - voorzitter
Neno van der Schaar, Franeker - vicevoorzitter
Tirza van Faassen, Leek - secretaris
Allard de Hoop, Zuidlaren - penningmeester
__________________________
Ondersteuning bestuur:
Fondswerving & communicatie:
Jennieke Kafuka-Bolier, Namibië

belangrijk deel in het teken van Covid-19. Het

lukkig kon er in de centra in Namibië veel
hulp geboden worden. Hulp die hard nodig
was!! En daar doen we het allemaal voor! U
leest hierover in dit jaarverslag.

Het zoeken naar financiële steun bij fondsen en donateurs in Namibië is mede
door de situatie moeilijker van de grond gekomen. We hadden dit graag anders
gezien maar begrijpen de situatie. Het fondswerven in Nederland ging in 2021

Advies & ondersteuning m.b.t. communicatie, website en fondswerving :
Renee de Boer, Nederland

wederom goed. Met dank aan de goede samenwerking tussen Jennieke en Renee.

Het bestuur heeft in het verslagjaar zes keer
vergaderd. Waarbij de ondersteuners van
het bestuur (al dan niet digitaal) aanwezig
zijn geweest.

houden van acties bij kerkdiensten en scholen bijna allemaal niet zijn doorge-

Ondanks dat veel kerkdiensten in Nederland digitaal werden gehouden en het
gaan, kunnen we stellen dat er toch uit deze hoek aanzienlijk gesteund is. Ook
zijn we best trots op de steun van een aantal bedrijven die ondanks dat ze zelf
ook last van pandemie hadden toch gul bleven. Dat is zeker niet vanzelfsprekend.
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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 accountant
opgemaakt en aan het ministerie overhandigd.
Het bestuur komt maandelijks bijeen en
bestaat uit de volgende personen:
Edelgard Wormsbaecher, Monika Pendukeni, 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 parttimebasis.

Plezier maken wanneer het kan

DANKBAAR EN TEVREDEN

(VERVOLG PAGINA 2)

De vele donateurs droegen tevens hun steentje bij. Een mogelijkheid om een gift te
geven via een nalatenschap/legaat staat sinds kort op onze website. Dit jaar hebben
we weer een aantal mogen ontvangen. Dit wordt eveneens zeer op prijs gesteld. De
foto's en verhalen op de site, de nieuwsbrieven en dit jaarverslag laten zien dat deze
financiële steun goed gebruikt is om alle broodnodige projecten te kunnen faciliteren.

COVID-19
De nieuwe coronavariant zorgt wereldwijd
voor bezorgde reacties. Hij lijkt erg besmettelijk en onderzocht wordt hoe effectief de
huidige vaccins zijn. Een aantal landen heeft
al reisbeperkingen ingesteld.
De vaccinatiegraad in Zuid-Afrika is laag,
met 24 procent. Op het hele Afrikaanse
continent is 6,6 procent van de bevolking
gevaccineerd. In het Westen zijn meer dan
voldoende vaccins en ligt de vaccinatiegraad
veel hoger

Leven na uw dood
Uw ultieme bijdrage aan een mooiere en
betere wereld. Heeft u daar wel eens over
nagedacht? Uw voetafdruk op deze wereld
als u er niet meer bent? Wat is uw droom?
Kinderen in Namibië een toekomst geven.
De bewoners van verafgelegen dorpen
toegang geven tot verdere ontwikkeling.

Online vergaderen

We kunnen samenvattend concluderen dat we dankbaar en tevreden zijn; het team in
Windhoek en Ovitoto kan met de middelen weer een verschil maken voor veel kin-

Nalaten aan een goed doel laat leven na uw
dood. Uiteenlopende projecten; groot én
klein.
Uw nalatenschap wordt besteed volgens uw
wens: www.beautifulkidznamibia.nl/
nalatenschap

deren en ouders. Daar doen we het voor!
Bai Danki
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FONDSENWERVING EN
COMMUNICATIE

KIDS– EN JEUGDCLUBS
de van het jaar zo’n 200 kinderen naar
de wekelijkse kids- en jeugdclubs kwa-

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.
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
verschenen, waarvan drie digitaal. De
oplage is bijna 775 stuks, waarvan 575
digitaal kunnen worden verzonden.
Omdat Covid-19 de hele wereld in de
greep heeft, hebben wij ervoor gekozen
om u regelmatig op de hoogte te brengen
van de situatie in Namibië. 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.

men. Naast het opbouwen van goede
vriendschappen is er tijdens de lessen
aandacht voor zaken waar de jongeren
dagelijks mee te maken hebben.
Voor de jeugd is er begonnen met creatieve kunst, muzieklessen en een fietsprogramma. Mooie nieuwe programma’s die de jeugd een kans geven om
zich te ontwikkelen. Ook geeft dit een
alternatief voor het leven op straat.
Een groot gedeelte van het jaar zijn de
programma’s onder normale omstandigheden verlopen. Wekelijks kwamen
er meer kinderen bij zodat aan het ein-

KLEUTERSCHOLEN
In de kleuterscholen in Katutura en Ovitoto zijn 200 kinderen opgevangen. Kinderen die leven in zeer armoedige omstandigheden. Een dagelijkse maaltijd is voor
hen een luxe en goed onderwijs bijna onbereikbaar.
Van 65 kleuters is er afscheid genomen Volgend jaar
gaan zij naar de basisschool. Ze krijgen uiteraard
allemaal de mogelijkheid om deel te nemen aan de
middaglessen, zodat het team hen kan blijven bege-

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

leiden.
Er komen meer aanmeldingen binnen dan er plaatsen zijn voor het nieuwe schooljaar. Om uit de honderden aanmeldingen de families te selecteren die
het meest behoeftig zijn, worden er huisbezoeken
gedaan. Het blijft moeilijk om deze keuze te maken.
Er wordt nu al uitgekeken naar de verwelkoming
van deze 65 kinderen in de kleuterscholen
Met gelukkig maar heel weinig Covid-19 gevallen, kon het schooljaar positief afgesloten worden met een Kerst Fun Day. De kinderen zijn verwend met versnaperingen, leuke activiteiten en mooie kerstcadeaus.

INMEMORIAM
Een geliefd bestuurslid in Namibië is onverwacht
aan het Covid-19 virus overleden. Dit was een
grote schok voor het team. Njeri Mwangi was gezond en is maar 35 jaar oud geworden.
Haar hart ging uit naar kinderen en vrouwen die
in grote nood leefden. We zijn dankbaar voor het
werk dat ze voor Beautiful Kidz heeft kunnen en
mogen doen en zullen haar enthousiasme missen.
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‘een nieuwe golf van Covid-19 meegemaakt’
NOODHULP
Zoals de informatie in de bovenstaande

is dat mensen zelfvoorzienend worden

schema’s laat zien is de economische

en beter voor zichzelf leren zorgen. Er is

situatie in Namibië niet rooskleurig. De

dan ook begonnen met een groentetuin-

verschillende lockdowns hebben een

en kippenproject. Mogelijk wordt dit

vernietigend effect op het land, een land

volgend jaar verder uitgebreid. Het
kippenproject is bedoeld om hulpbehoevende families van eieren (en vlees)
te voorzien. Ruim 50 families hebben al

dat afhankelijk is van toerisme. Veel
mensen raken nog steeds hun baan
kwijt en bedrijven zijn gedwongen te
sluiten. Namibië heeft

wederom een

nieuwe golf van Covid-19 meegemaakt
en hierdoor zijn er veel mensen overle-

kippen en een haan ontvangen en ze

den. Het is een moeilijk en zware tijd.

zijn druk bezig met het bouwen van een

Vorig jaar zijn er veel voedselpakketten

kippenren.

uitgedeeld en dit jaar is daar mee door-

Met deze initiatieven stimuleert het

gegaan. Het is niet de opzet om dit op

team de gezinnen meer en meer om

lange termijn te blijven doen. Het doel

voor zichzelf te zorgen.
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COMPUTER EN HUISWERKBEGELEIDING
Door de Covid-19 maatregelen zijn de

meer

op

leeftijdsgroep

ingedeeld

kinderen in het eerste halfjaar, maar

maar op kennisniveau. Op deze ma-

twee dagen per week naar school ge-

nier krijgen ze het onderwijs dat beter

gaan. Daarom is de hulp van computer– en bijlessen een toegevoegde
waarde.
Veel van de leerlingen kunnen nog
niet lezen of schrijven en lopen daardoor erg achter in het leerproces.
Daarom is er voor een andere opzet
gekozen. Er zijn nu geen 100 kinderen maar 60 kinderen per locatie

bij ze past.

aangenomen. Op deze manier krijgt

Met deze gerichte individuele hulp

ieder kind de aandacht die hard nodig

heeft het team de achterstand van de

is. Daarnaast is er gekozen om de

leerlingen gedeeltelijk weten weg te

aandacht te vestigen op kwaliteit i.p.v.

werken.

kwantiteit. De kinderen zijn ook niet

‘Dit product maakt het leven, in de lastige periode, aangenamer….’
VAKANTIEKAMPEN
Er is dit jaar tweemaal jeugdkamp georganiseerd. Gezien de situatie rondom Covid19 is het team blij dat ze dit toch hebben
kunnen doen. In de eerste ronde hebben
ruim 250 jongeren in Windhoek en Ovitoto meegedaan en in de tweede ronde ruim
300. Het is geweldig dat ze op deze manier
zoveel jongeren konden bereiken.
Het enorme enthousiasme van de jongeren is aanstekelijk en samen met de leiding hebben ze een geweldige tijd. Daarnaast hebben ze over serieuze onderwerpen gesproken waar zij hopelijk veel aan
hebben tijdens hun ontwikkeling.

JEUGDLEIDERSTRAINING
Een belangrijk doel is het opleiden van
jonge mensen zodat zij een positieve
invloed krijgen op de jongeren in hun
omgeving. Binnen het programma kwamen 12 jongeren wekelijks bij elkaar en
worden toegerust met leiderschapsvaardigheden zoals persoonlijke ontwikkeling,
het maken van de juiste keuzes, het leiden
van kleine groepen, enz.

DIGNITY CAMPAIGN
Dit jaar kon het Cherish Dignity programma aangeboden worden aan 40
jongeren in de leeftijd variërend van 12
tot 18 jaar en nu bij het centrum van
Beautiful Kidz zelf. Daarnaast zijn er
op een lokale school (Immanuel Shifidi
Secondary School) Dignity Campaigns
georganiseerd voor de graad 8 en 9
dames. Ruim 150 jongeren in de leeftijd van 14 tot 16 jaar hebben hier aan meegedaan.
Het is altijd weer bijzonder om te zien hoe de Cherish Dignity groep naar
elkaar toe groeit. Juist in de samenleving waar deze meisjes wonen is
het zo belangrijk om een supportgroep te hebben. Omdat het hen

Wij hopen dat deze studenten goede
rolmodellen zullen worden.

helpt om sterker te staan in het leven en in het bereiken van hun doelen.
Het is goed dat vooral jonge dames
weten wat er met hun lichaam gebeurd en dat ze leren goed voor zichzelf te
zorgen. Er komen reacties van hen die het uitwasbare maandverband gebruiken, Ze zeggen dat dit artikel het leven in de, toch wel lastige periode,
zoveel aangenamer maakt.
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FIETSEN
Het wielerteam van Beautiful Kidz heeft
hard getraind voor het evenement van
het jaar: De Nedbank Desert Dash! Een
mountainbike-uitdaging van 24 uur en
393 KM, door de oudste woestijn ter
wereld. Het was een grote uitdaging en
een geweldige ervaring voor onze fietsers.
Er is onlangs gestart met een BMX-team
voor de jongere kinderen. Ze hebben al
meegedaan met twee jeugdtoernooien.
Er zijn 5 kinderen die deel uitmaken van
dit team. Al bij het tweede evenement
namen 4 van hen een medaille mee naar
huis! Het doel is om dit programma
volgend jaar voort te zetten.

Tussen de verschillende lockdows weer fijn naar school

FAMILIE ALS MIDDELPUNT
Het streven is om niet alleen de kinderen te helpen maar ook hun families.
Iets wat uiteindelijk een positieve invloed heeft op de kinderen. Het is dit
jaar gedaan door het geven van diverse cursussen voor jonge zwangere
meisjes, moeders en voor mensen met HIV/Aids. Daarnaast is er een nieuw
programma gestart met de naam “Beautiful
Homes”. Het programma is één van de
highlights van dit jaar omdat het geweldige veranderingen laat zien in het leven van

ANUSA
Het naaldatelier Anusa draagt zorg voor
een vast inkomen van 15 werknemers.
Het hele jaar door zijn er schooluniformen verkocht en nu ze begonnen met een
order voor een lokaal hotel. Daarnaast
lopen er onderhandelingen met een
Universiteit die verpleegsters opleidt. Er
is hoop dat deze Universiteit volgend jaar
een opdracht geeft en een vaste klant
gaat worden. Het jaar is mede positief
afgesloten omdat een donatie het mogelijk heeft gemaakt om een nieuwe borduur- en printmachine aan te schaffen.

de ouders. Ze willen graag betere ouders
zijn maar door het gebrek aan kennis en
door hun eigen negatieve ervaringen vanuit
hun jeugd dit niet konden zijn. Maandelijkse workshops en wekelijkse supportgroepen geven hen de steun die ze nodig hebben en de resultaten zijn
prachtig. Zelfvoorzienend leren zijn is iets waar ook, met name door de huidige situatie, steeds meer bij stil wordt gestaan. Armoede bestrijden wordt
gedaan door het aanbieden van handvaardigheidstrainingen en daarbij de
mogelijkheid tot werk en een inkomen. Een voorbeeld van zo’n training is
de kleuterleidingtraining. De training is i.v.m. de Covid-19 maatregelen een
aantal keer uitgesteld. Uit eindelijk kon het in oktober toch plaatsvinden.
Er zijn zes weken theoretische lessen gegeven waarna de deelnemers nu
stage kunnen volgen.
Een 24 enthousiaste dames hebben deelgenomen aan het programma. Dames die allemaal graag, met de opgedane kennis, een baan hopen te vinden
in het onderwijs.
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OPROEP
Zoals geschreven staat in dit verslag is ervoor gekozen om afgelopen jaar ook nieuwsbrieven alleen
via de digitale media te communiceren. Dit is in maart, juli en september gedaan met updates over de
ontwikkelingen m.b.t. Covid-19. We
hebben deze keuze gemaakt, i.v.m.
de druk– en verzendkosten, om
deze alleen via e-mail te verzenden
en te plaatsen op de website en
Facebook.

ACHTERBAN
De huidige bestuursleden doen het vrijwilligers werk naast hun reguliere baan.
Omdat de fondswerving meer tijd kost
dan wij als bestuur kunnen vrijmaken
wordt er 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.

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 e-mailadres.

Wel is er voor gekozen om de inzet iets
meer te focussen.

FINANCIËLE KENGETALLEN
In 2021 is te zien dat het gemiddelde gedoneerde bedrag van particulieren ongeveer
gelijk is gebleven. Doordat het aantal donateurs is gedaald zijn de totale donaties
van particulieren gedaald. Door de ontvangst van twee legaten is het totaal bedrag
ontvangen van particulieren wel ongeveer gelijk gebleven.
De donaties van bedrijven zijn in 2021 sterk gedaald. Doordat we 1 grote donateur
hebben is het gemiddelde bedrag sterk gestegen t.o.v. voorgaande jaren. Door het
ontvangen van enkele grote bedragen, wat per jaar per categorie donateurs wisselt,
kan het gemiddelde sterk worden beïnvloed.
In 2020 is er vooral extra geld ontvangen voor de Noodhulp die wordt geboden. Dit
is deels in 2021 ingezet.
Ook hier willen wij alle fondsen en donateurs hartelijk bedanken voor de bijdrages.
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RAPPORTAGE

Conform de rapportage uit Namibië is dit 77% van de totale kosten in 2021 (2021
77%. 2019 69%). Het doel was conform beleidsplan om 35% bij te dragen in 2021. Dit
is bijgesteld naar 45% i.v.m. corona. Het aandeel is in 2020 flink gestegen door de
gunstigere koers van de Namibische dollar t.o.v. de Euro. Hierdoor 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 bijdrage in de kosten door Beautiful Kidz te Namibië is in 2020 afgenomen. Een
deel van de in 2020 overgemaakte gelden zou in 2021 worden besteed in Namibië. Dit
is ook conform jaarverslag van vorig jaar gebeurt.
Het grootste deel betreft de noodhulp +/- € 27K die in 2020 is gedoneerd maar in
2021 is gebruikt in Namibië. Daarnaast gold dit o.a. voor jeugdleiderstrainingen, 5K
uit 2020 is in 2021 gebruikt in Namibië.

KOSTEN

Om de producten te kunnen verkopen worden deze ingekocht bij het naaldwerkatelier Anusa in Namibië. Op deze manier komen deze gelden alsnog ten
goede van Beautiful Kidz.

*incl. vooruit geworven donaties
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VERANTWOORDING
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 bankrekeningen.

Particulieren, kerken en bedrijven: Gezien de besteedbare uren kunnen wij helaas niet
iedereen persoonlijk bedanken. Wel zijn er wederom 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 krijgen een eindrapportage inhoudende:
- Inhoudelijke verslaglegging
- Financiële verantwoording
De volgende bijdrages zijn van fondsen en fondsenwervende 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.

BEGROTING 2022
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. *Voor
2021

was

de

aanvulling

van

(laagste)salarissen nog als 1 malig
doel opgenomen. Inmiddels zijn de
salarissen structureel verhoogd en
opgenomen in de reguliere begroting.
Deze begroting is in totaal nagenoeg gelijk aan de begroting 2021
en de werkelijke kosten 2021. In
2021 kwam de nadruk meer te
liggen op preventie en dit wordt in
2022 verder voortgezet. Dit komt
in de begroting o.a. tot uiting in de beste-

streven dat er minder noodhulp gegeven

dingen aan opvoed ondersteuning en

hoeft te worden en dat men leert meer

vaardigheidstrainingen. Hiermee is het

zelfvoorzienend te zijn.

Conform het beleidsplan was het doel van Beautiful Kidz Namibia in Nederland in 2021
35% bij te dragen aan de basis doelstelling. Gezien de corona crisis heeft het bestuur in
Nederland besloten om het streef % voorlopig te stellen op 50%.

