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Voorwoord
Moedig Voorwaarts
Alweer een jaar voorbij gevlogen! Het jaarverslag 2016 drukt je met de neus op de feiten. Waar blijft
de tijd? Toch is het ook weer niet zo dat we 2016 zomaar aan ons voorbij hebben laten gaan. Binnen
WaridiHome is weer heel wat werk verzet, ook dit jaar in nauwe samenwerking met
partnerorganisatie KidsCare. Wat hebben wij elkaar in Kenia toch goed gevonden in ons werk,
plezierig èn inspirerend. Nieuwe pijler is de aandacht voor het gehandicapte kind; fysiek en/of
verstandelijk.
Overigens is het niet alleen de vraag: ‘Waar blijft de tijd?’ die ons bezighoudt. Als we kijken naar wat
de media ons dagelijks voorschotelen aan spektakel op het wereldtoneel dan bekruipt ons ook
regelmatig de angstige vraag: ‘Waar moet dat heen?’
Wat dat betreft zijn de bezoeken aan ons werkterrein in Kenia bijzonder relativerend. Ver weg van
alle tumult ligt daar de focus op de primaire levensbehoeften. En hoe blij zijn de mensen als ze
stappen maken. Niet eens zo zeer door materiële hulp maar vooral door coaching in
zelfredzaamheid. De hut wordt hersteld, er komt eindelijk een nieuw bed, er wordt een geit
aangeschaft. Als westerse bezoeker krijg je er lessen in nederigheid en word je zó blij van de
ontmoetingen, waarbij je levenskunst ervaart. Hoe intens is de vreugde bij een hernieuwde
kennismaking, hoeveel wonderen doet een klein geschenk en hoeveel uitbundig plezier kun je samen
hebben met een lied of een dans? Dan hebben we het nog niet eens over de wonderbaarlijk mooie –
nimmer jengelende - kinderen die spelen in het zand met wat hen voor de voeten komt. Een plastic
fles, een oude fietsband, een stuk hout.
De woorden die Iris Hannema onlangs schreef in een bijlage van dagblad Trouw zijn me uit het hart
gegrepen. ‘Wat mij in die maagdelijke eerste dagen na een lange reis het meest raakt is hoe
bijzonder goed het bij ons gaat. De enormiteit van ons comfort, de kalmte, de welvaart, de
vanzelfsprekende orde.’ Hannema noemt ons Nederlanders ‘enorme geluksvogels met diamanten
snavels’. ‘We zijn midden in de roos geboren en leven in zulke overvloed dat we de tijd en ruimte
hebben voor irreële gedachten en problemen.’ Iedereen zou eens een kalenderjaar moeten
vertoeven in een Afrikaans land rond de evenaar, meent Hannema. ‘Om te kunnen zien, hoe groot
het contrast is, en dat niet wij, maar de standplaats van onze wieg bepaalt wie we zullen worden.’
De woorden zijn me uit het hart gegrepen. ‘Moedig Voorwaarts’ vind ik daarom een machtig mooi
credo voor ons werk. Niet omdat we de wereld kunnen veranderen maar wel omdat we elk op onze
eigen manier een klein steentje kunnen bijdragen. Ik hoop van harte en dan spreek ik uiteraard
namens ons hele bestuur dat u met ons mee wilt blijven doen!

Mieke Kleinleugenmors
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1. Visie en missie
Visie
Het werkveld van stichting WaridiHome ligt in LungaLunga Subcounty, een kleine provincie in het
zuidoosten van Kenia. In januari 2012 heeft de initiator van het project, Roosmarijn Wasseveld, een
werkbezoek afgelegd in het gebied. Met lokale bewoners en professionele organisaties is in kaart
gebracht waar de behoefte ligt als het gaat om weeskinderen. Dit gezien het feit dat weeskinderen
een kwetsbare doelgroep vormen in Kenia. Binnen de Keniaanse cultuur is het gebruikelijk om als
familie elkaar te ondersteunen en in geval van overlijden van ouder(s) de zorg op je te nemen van
achtergebleven kinderen. De gezinnen hebben echter nauwelijks middelen om deze kinderen te
ondersteunen. De stichting wil zich inzetten voor deze gezinnen en ervoor zorgen dat de
weeskinderen die zij opnemen onderwijs kunnen volgen en de zorg krijgen die zij nodig hebben.
Voorheen waren het vooral weeshuizen waar de doelgroep werd opgevangen. Het nieuwe inzicht is,
dat het wenselijk is weeskinderen op te vangen binnen de eigen cultuur en het eigen netwerk.
WaridiHome vertaalt dit uitgangspunt met de slogan: ‘Elk kind verdient een warm nest’. Met deze
werkwijze sluit de stichting WaridiHome aan op een nieuwe maatschappelijke visie.
Missie
Het doel van Stichting WaridiHome is het verbeteren van de leefomstandigheden van weeskinderen
en hun netwerkfamilies in LungaLunga Subcounty in Kenia. Door middel van gezinssponsoring gericht
op onderwijsbenodigdheden, voedsel en medische hulp van het kind, evenals coaching van de
gezinnen, worden de ontwikkelingsmogelijkheden van deze kinderen vergroot. Zo wordt deelname
aan onderwijs voor deze kwetsbare groep kinderen gewaarborgd en de voedings- en
gezondheidstoestand verbeterd.
Daarnaast wil de stichting zich inzetten voor het verbeteren van onderwijsomstandigheden in
algemene zin. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we financiële ondersteuning bieden om een
schoolgebouw op te knappen of een waterpomp aan te leggen en samenwerking met projecten te
zoeken die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

2. Activiteiten in 2016
2.1 Projecten in Kenia
Gezinsproject
Stichting WaridiHome is voor een groot deel van haar
inkomsten afhankelijk van vaste maandelijkse donateurs. Op
die manier is de stichting verzekerd van een bepaald inkomen,
dat ook maandelijks besteed kan worden in Kenia. Stichting
WaridiHome is eind 2012 de samenwerking aangegaan met de
Nederlandse Stichting KidsCare en de Keniaanse variant
KidsCare Kenya. Roosmarijn Wasseveld, initiatiefneemster van
Stichting WaridiHome, is zelfs in Kenia als vrijwilliger gaan
werken voor KidsCare Kenya en sinds eind 2015 ook
bestuurslid van de Nederlandse stichting . Deze laatste
stichting ondersteunt plattelandsgezinnen in het zuidoosten van Kenia. De meeste van de gezinnen
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herbergen weeskinderen en met de hulp van KidsCare Kenya krijgen deze kinderen (en de andere
kinderen in het gezin) de mogelijkheid om naar school te gaan en medische zorg te krijgen. Daarnaast
investeert KidsCare Kenya in de ondersteuning van de opvoeders. Lokale maatschappelijk werkers
proberen de gezinnen te motiveren en te ondersteunen in het opbouwen van een waardig bestaan.
Zo wordt er gewerkt aan het opknappen van een huis, het bouwen van een wc en het uitbreiden van
inkomsten genererende activiteiten. Dit laatste om de gezinnen niet afhankelijk te maken van de
zorg van KidsCare Kenya, maar ze zelfstandig te maken, zodat ze zelf in staat zijn om te zorgen voor
hun (pleeg)kinderen. Een belangrijk onderdeel van de ondersteuning is de betrokkenheid van lokale
vrijwilligers, die getraind worden door KidsCare.
In het afgelopen jaar was Stichting WaridiHome door haar donateurs in staat om vier dorpen binnen
het werkgebied van KidsCare financiële ondersteuning te bieden. Dit zijn de dorpen Mwamose,
Chiromo, Mamba en Jego. In elk dorp ondersteunt KidsCare Kenya vijf gezinnen, dit betekent dat
Stichting WaridiHome in 2016 twintig gezinnen heeft ondersteund, ofwel zo’n honderd kinderen.
Ook de komende jaren blijven wij deze gezinnen ondersteunen. Structurele donateurs blijven dus
ook de komende jaren van belang.
Chiromo Primary School
In een ander project in Kenia zette Stichting WaridiHome
zich vanaf 2013 in voor een basisschool in Chiromo. Het
jaar 2016 stond in het teken van afscheid nemen.
In 2015 was al ingezet op het afbouwen van hulp voor
deze school en het stimuleren van meer zelfredzaamheid
en eigen verantwoordelijkheid. Een gedeelte van de
salarissen van de onderwijskrachten bleven we in 2016
doorbetalen, maar in de gesprekken met de school
hebben we nadrukkelijk gewezen op het belang
zelfvoorzienend te zijn, dus niet langer afhankelijk van
hulp van buitenaf. Het geitenproject is hiervoor in 2015 gestart. Daarnaast is er ook hulp uit Kenia
zelf gekomen voor de school. Door de overheid zijn zonnepanelen aangebracht op het dak van de
school, zodat er elektriciteit is. Ook een ander ontwikkelingsfonds uit Kenia heeft de school
ondersteund met de bouw van twee klaslokalen. Deze waren tijdens een werkbezoek in oktober
2016 zo goed als af.
We hebben er vertrouwen in dat Chiromo Primary School ook zonder de ondersteuning van
WaridiHome het gaat redden in de toekomst.
Tijdens het werkbezoek in oktober hebben we nog wel even met de leerlingen een dansje gemaakt.

Chitsukwa Primary School
Begin 2015 is Pierre Spierings (initiatiefnemer van het project 100Xhonderd) in Nederland zijn acties
gestart. En in oktober 2015 reisde hij mee naar Kenia om daar de eerste steen te leggen voor de
bouw van twee klaslokalen. In april 2016 reisde hij opnieuw af naar Kenia, ditmaal vergezeld door zijn
vriendin om de klaslokalen officieel te openen. Dit was een groot feest.
Dankzij de actie van de Haarlemse Montessori School en het fonds Voeten in de aarde is de school
ook uitgebreid met twee toiletgebouwtjes. Ook deze konden feestelijk geopend worden met behulp
van de leerlingen.
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Tijdens ons werkbezoek in oktober konden we de school nog meer verblijden. Onze bedrijfssponsor
Werk aan je Zaak had te kennen gegeven om te willen zorgen voor sportfaciliteiten op de lege ruimte
rondom de school. Tijdens ons verblijf zijn hiervoor de materialen, zoals doelpalen, volleybalnetten
en basketbalringen aangeschaft. Die krijgen na de schoolvakantie (begin 2017) hun vaste plek.
Tijdens ons bezoek in oktober zijn – pal voor de schoolvakantie - wel alvast een basketbal een
volleybal en een voetbal uitgereikt aan de leerlingen. Ook kregen ze officiële voetbaltenues, met
dank aan een medereiziger die daarvoor een sponsor had gevonden. In hun nieuwe tenue hebben de
leerlingen de ballen enthousiast getest.

Scholarship programma
Dit jaar is ook een vervolg
gegeven aan het WaridiHome
scholarship programma. De
leerlingen die in aanmerking
komen zijn kinderen uit het
KidsCare Homecare programma.
Met het KidsCare Homecare
programma krijgen deze
kinderen de kans om naar de
basisschool te gaan, maar dan
zijn ze er natuurlijk nog niet. Stichting WaridiHome zorgt dat leerlingen, die aan bepaalde
voorwaarden voldoen, door kunnen leren. In 2014 hebben we hiermee een start gemaakt en
sindsdien komen er elk jaar meer leerlingen bij.
Afgelopen jaar maakten twintig studenten gebruik van het scholarship programma.
De vorderingen van de jongeren worden gemonitord door Phelister, een social worker van KidsCare.
Zij bezoekt de scholen en houdt contact met de jongeren. Daarnaast organiseert zij in de drie grote
vakanties van de jongeren een motivatie dag. Phelister was afgelopen jaar tevreden over de
geboekte resultaten en ook over de opkomst van de leerlingen op de motivatiedagen. De meesten
van hen zijn erg blij en tevreden over het programma van die dagen. Dat daagt hen uit om over vele
onderwerpen na te denken, niet in de laatste plaats over hun toekomst natuurlijk.
De jongens op de middelbare school hadden een onrustig einde van het schooljaar 2016. Door heel
Kenia waren er onrusten op middelbare scholen en op verschillende scholen staken studenten hun
slaapzalen in brand. Een en ander speelde ook op ‘onze’ Msambweni Boys Secondary School. Met
als gevolg dat het schooljaar eerder eindigde en de laatste toets week niet doorging. De betrokken
leerlingen beginnen dus het nieuwe schooljaar in 2017 gelijk met het inhalen van deze toets week.
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2.2. Activiteiten in Nederland
Om de projecten in Kenia te kunnen financieren blijven we natuurlijk afhankelijk van verschillende
inkomstenbronnen uit Nederland. Rode draad voor ons blijft het behoud van onze maandelijkse
donateurs en de uitbreiding van dit bestand. Op dit moment hebben we 40 vaste donateurs, die
samen voor een bedrag van 4.800 euro zorgen. Donateurs zijn van groot belang voor een structurele
basis.
Gelukkig blijven we daarnaast veel eenmalige donaties ontvangen; daar zijn we ook heel blij mee,
omdat we die flexibel kunnen inzetten.
Verder proberen we ook bedrijven te benaderen om ons op welke manier dan ook te ondersteunen
in onze activiteiten. Inmiddels hebben we een samenwerking opgebouwd met het bedrijf Werk aan
je Zaak, een training- en adviesbureau en AtQuest Webdesign.
Afgelopen jaar hebben we ook weer ingezet op het genereren van naamsbekendheid in de
combinatie met de verkoop van merchandise (vogelvoederbakjes van cocosnoot). Hiervoor hebben
we op verschillende markten gestaan; De Wereldmarkt in Zutphen, Pure Passie in Ede, Het
Afrikafestival in Hertme en de Pinkstermarkt in Brummen.
Subsidie
Ook dit jaar hebben we weer gebruik gemaakt van verschillende subsidie verstrekkers.
Zo is zowel een aanvraag bij de gemeenten Zutphen als bij stichting De Hand Zutphen goedgekeurd.
De bijbehorende gelden worden in 2017 ingezet voor het Project Yes I Can. Dit project moet
zorgdragen voor onderzoek bij kinderen met een verstandelijke beperking. Daarnaast richt het
project zich op het geven van trainingen en voorlichting aan verschillende doelgroepen, zoals ouders
en dorpshoofden. Een en ander nemen de social workers van KidsCare voor hun rekening.
Blijmaakfabriek
De Blijmaakfabriek is een initiatief van bestuurslid Mieke Kleinleugenmors die daarmee op een
speelse manier nieuwe wegen zoekt om als vrijwilliger gelden te generen voor WaridiHome. Het logo
vertelt in feite het hele verhaal. Drie hartjes zweven vanuit de schoorsteen van de fabriek het
luchtruim in. De hartjes vertegenwoordigen het drieledig doel van de Blijmaakfabriek. Mensen in
Nederland blij maken die zitten te zweten met een klus, zelf blij worden omdat jij in staat bent die
klus te klaren en last but not least: kinderen in Kenia blij maken met een scholarship zodat ze verder
kunnen leren. Hoe mooi kan het zijn?
De Blijmaakfabriek verdient dus aan kluswerk. En dat kan alle kanten opgaan. De ene keer is het
schrijven van een persbericht de opdracht, een andere keer krijgt iemand een gigantische
schoonmaakklus niet voor elkaar en ook een optie: iemand begeleiden die een moeilijk verhaal moet
doen en daarvoor mentale steun zoekt. De Blijmaakfabriek maakt met de opdrachtgever afspraken
over het uurtarief, dat ligt gemiddeld op tien euro per uur. Nog lopend project dat er – qua
inkomsten - uitspringt is de verkoop van kunst in een tijdelijke winkel in Zutphen. De kunst heeft de
Blijmaakfabriek in 2016 gekregen uit een erfenis en de opbrengst van de verkoop gaat 100% naar het
goede doel.
Met de Blijmaakfabriek kun je dus letterlijk alle kanten op. En het leuke van een fabriek is dat die ook
werknemers kan ‘inhuren’. En dat is op het gebied van vormgeving afgelopen jaren al veelvuldig
gedaan. Zo ontstond een hilarische uitnodigingskaart voor een 70-jarige die een feest wilde geven.
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Voor het komende jaar is onder meer een tuinklus in de planning. Dat karwei is door de
Blijmaakfabriek uitbesteed aan een medewerker met groene vingers.
Wat zou het fijn zijn als op deze manier een olievlek ontstaat van blije mensen die allemaal met
elkaar in verbinding staan door de Blijmaakfabriek. En op die manier ook allemaal supporters zijn van
WaridiHome!

3. Communicatie in 2016
Het genereren van nieuwe donateurs voor het scholarship-programma is net als in 2015 een
belangrijk doel geweest in 2016. Via social media en onze nieuwsbrief proberen we hier aandacht
voor te vragen. Een mooie kans breed in beeld te komen was ook het verzoek om een interview met
Roosmarijn door weekblad Contact Zutphen/Warnsveld. Dit om meer bekendheid te geven aan de
manier waar de gemeente Zutphen projecten in ontwikkelingslanden ondersteunt. WaridiHome is in
die zin ‘een vaste klant’ van de gemeente Zutphen.
Een andere manier om onder de aandacht te komen bij het Zutphense publiek was deelname aan de
Wereldmarkt. Hier kregen we de gelegenheid om het werk van Stichting WaridiHome te promoten.
Internet is natuurlijk een mooi communicatiemiddel om een grote groep mensen te bereiken. We
maken als stichting gebruik van een website (www.waridihome.com). Hier is alle informatie te vinden
over de stichting, sponsoren en mogelijkheden om zelf ook een steentje bij te dragen.
Daarnaast is er een actieve Facebookpagina. Handig, omdat verhalen en foto’s vanuit Kenia over de
verschillende projecten makkelijk over te brengen zijn op een breed samengestelde groep. Ook
evenementen worden vaak aangekondigd op de Facebookpagina. Hierdoor hopen we dat mensen
zich betrokken (gaan) voelen bij het uitvoerende werk van de stichting in zowel Kenia als Nederland.
Een nieuwsbrief is ook onderdeel van het communicatieplan van Stichting WaridiHome. Elk kwartaal
wordt de brief verstuurd aan alle donateurs en andere belangstellenden van de stichting.

4. Het Bestuur
In 2016 heeft er een wisseling van bestuursleden plaatsgevonden. Hans Jolink heeft zich in verband
met een verhuizing naar Hilversum halverwege 2016 teruggetrokken als penningmeester. Gelukkig
hebben we een vervanger kunnen vinden in de persoon van Chris Buijk.
Voorzitter
Margreet Lammers
Penningmeester
Hans Jolink, per juli vervangen door Chris Buijk
Secretaris
Annemiek Duifhuizen
Algemeen bestuurslid Mieke Kleinleugenmors
Initiatiefneemster
Roosmarijn Wasseveld
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Om de activiteiten in Kenia te onderzoeken, te starten en te monitoren brengt bestuurslid
Roosmarijn Wasseveld soms vergezelt door andere bestuursleden een werkbezoek aan Kenia. Dat
lijkt ook één van de succesfactoren van de projecten van de stichting.

5. Het Financiële Plaatje
ACTIVA
1000 Kas Kenia
1005 Kas Nederland
1010 Bankrekening
1020 Spaarrekening
1125 Voorraad Wakawakalights
TOTAAL ACTIVA
*
31-12-2016 zijn er nog
5 WWlights in voorraad

2015
1508
618
1360
3529
129
7144

2016
5327
2494
1551
2994
107
12473

2017

PASSIVA
2000 Leveranciers
2720 reservering bouw en
inrichting schoollokalen
2735 reservering Wakawakalights
Kenia
2740 reservering algemeen
2900 vermogen
Winst (1-1-2016~31-12-2016)
TOTAAL PASSIVA

2015

2016

2017

2129
2482
2533
7144

3000
4197
5276
12473
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LASTEN

2015

Begroot

2016

Hulp gezinnen KidsCare
Bouw en inrichting school
Chiromo
Bouw school in Chitsukwa (in
samenwerking met Wilde Ganzen)
3008 Chitsukwa Sportvelden
3016 Organisatiekosten Kenia
3020 Organisatiekosten Nederland
3023 Inkoop Merchandising
3009 Scholarships Secondary
3010 Yes I Can Project
3030 Bankkosten en Kamer van
Koophandel
3033 Hosting Website
3070 Overige Kosten
Reservering Bouw en Inrichting
3080 lokalen
3087 Vrijvallen reserveringen
3130 Drukwerk en reclame
3210 Kosten aankoop Wakawaka Kenia
TOTAAL LASTEN

4.800
30
1.282
9.717

4.800

5.000

600
5.000

30
5.000

23
54
321
4.245

30
350
200
5.500

237

250

157
74
-1.000

160
350

-536
70
2.652
22.126

-1.000
250
16.490

22.778

BATEN

2015

Begroot

2016

4200 Verkoop / Merchandise
4300 Donateurs
4310 donaties/giften tbv scholaships
4350 Bedrijfsdonaties
4370 Subsidie Gemeente
4380 Subsidie Kerk
4385 Subsidie diversen
4375 Subsidie Kiwanis Zutphen
4400 Bankrente
4500 Giften
4510 Gezamenlijke actie 100x100, WH
en Wilde Ganzen
4530 Retour Wilde Ganzen
Bijdrage KidsCare NL
4650 Overige akties oa workshopmiddag
4640 (Scholen)acties
4900 Blijmaakfabriek
4910 Doelshop
TOTAAL BATEN
Winst [1-1-2016\31-12-2016]

1.392
5.090
250
600
1.500

1.000
5.000
250
1.200

2.250
2.500
18
2.424
5.000

1.000

1.379
5.090
400
1.100
2.500
1.000
2.500

2.040
5.000

20
1.163
4.500

3000
3003
3006
3007

550

778
6.210
5.000
238
172

322
5.000
3.634

24.659
2.533

500
1.250
3.007
73
28.054
5.276

17.240
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6. (Nieuwe) Plannen voor 2017
6.1. Projecten in Kenia
Komend jaar zijn we van plan om hetzelfde aantal dorpen te ondersteunen.
Daarnaast blijven we ons inzetten voor het scholarshipprogramma.
Voor de drie oudste meiden op Ngozi Girls Secondary school wordt het dit jaar heel spannend. Zij
beginnen namelijk aan hun laatste jaar en aan het eind daarvan sluiten zij hun middelbare
schoolperiode af met een examen.
Natuurlijk is het ook spannend voor de nieuwe leerlingen in ons programma. Dit jaar zijn dat er
zestien. Acht jongeren beginnen aan de beroepsopleiding en de overige acht beginnen op de
middelbare school. Veertien jongeren zijn geselecteerd vanuit het KidsCare HomeCare programma,
daarnaast zijn ook twee familieleden van onze chauffeur Alunda opgenomen in het
scholarshipprogramma. Hij kwam door een noodlottig ongeval in november om het leven. Aparte
sponsoring is er voor deze jongens geregeld.
Phelister, de centrum social worker, organiseert net als alle andere jaren terugkomdagen tijdens de
vakanties. Hierbij wordt vooral aandacht gegeven aan een juiste werkhouding, competenties, peer
pressure, maar ook het onderwerp seksualiteit wordt niet geschuwd. Elke keer worden er sprekers
uitgenodigd, die als rolmodel de leerlingen in positieve zin motiveren. Tot nu toe zijn de leerlingen
erg enthousiast over deze dagen.

Een nieuw project in Kenia waarvoor in 2016 in Nederland subsidie is verkregen is het project Yes I
Can. KidsCare is naast het lopende project voor kinderen met een fysieke handicap (CSA) ook gestart
met een project speciaal gericht op kinderen met een verstandelijke beperking. Net als in het CSAprogramma zullen de kinderen allereerst onderzocht worden. De bevindingen zijn belangrijk voor
het juist verwijzen van de kinderen richting onderwijs en andere instanties waar zij mogelijkheden
krijgen zich verder te ontwikkelen. Ouders van deze kinderen krijgen van de social workers van
KidsCare gerichte trainingen en voorlichting. Zo hopen we ook deze kinderen een betere toekomst te
bieden door ze uit hun isolement te halen. Hun ouders wordt geleerd naar de mogelijkheden te
kijken van hun kinderen. Zo leren ze zich niet uitsluitend te laten beperken door de handicaps van
hun kinderen en krijgen ze hulp bij het creëren van nieuwe kansen.
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6.2. Activiteiten in Nederland
We blijven ons het komende jaar inzetten om meer maandelijkse donateurs te vinden, zodat we het
scholarshipprogramma elk jaar kunnen uitbreiden met nieuwe leerlingen.
Komend jaar gaan we opnieuw aandacht besteden aan het betrekken van bedrijven en organisaties
om bij te dragen aan onze doelen.
In 2016 heeft de aftrap van de Blijmaakfabriek plaats gevonden en aangezien dit een succesformule
blijkt te zijn gaan we komend jaar gebruiken om hier nog meer bekendheid aan te geven. Ook hopen
we meer vrijwilligers te kunnen vinden die zich vanuit hun eigen expertise in willen zetten voor de
Blijmaakfabriek.
Aangezien we in 2015 een lesprogramma hebben opgesteld voor scholen, hopen we ook op meer
samenwerking met scholen in de omgeving, dit wordt komend jaar een speerpunt.
En we zullen natuurlijk weer vertegenwoordigd zijn op verschillende markten. In Zutphen is dat de
Wereldmarkt, daarnaast zijn we van de partij op Pure Passie in Ede. Hopelijk komen we jullie tegen
op één van deze mooie festivals.

7. Het Budget voor 2017
Lasten
KidsCare dorpen
Organisatie kosten Nederland
Organisatie kosten Kenia
Inkoop Merchandise
Bank + KvK kosten
Website
Overige kosten
Scholarship programma
Drukwerk en Reclame
Vrijval reserveringen
Totale lasten 2016

Baten
Begroting
4.800
350
200
350
200
450
12.500
250
-3.000
16.100

Donateurs
Donateurs tbv scholarships
Bedrijfsdonateurs
Subsidie
Blijmaakfabriek
Bankrente
Giften
Scholenacties
Overige acties
Merchandise
KidsCare
Totale baten 2016

Begroting
5.000
250
1.200
2.500
2.500
50
1.500
1.000
1.000
1.100
16.100
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