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1. Voortgang thuiszorgprogramma's 

Thuiszorg voor gezinnen met wees- en hulpbehoevende kinderen 

Thuiszorgprogramma voor weeskinderen 
In juli 2020 werd het drie jaar durende Community Based Homecare and Beekeeping (CBHB) 
programma afgesloten. Het CBHB programma werd positief geëvalueerd door de deelnemende 
dorpsgemeenschappen en hun bestuurders. Aangegeven werd dat herhaling zeer gewenst is. Daarom 
werd besloten dat wederom 24 dorpen, 240 gezinnen en 120 KidsCare Community Vrijwilligers 
geselecteerd zouden worden. 
 
De inhoud van het thuiszorgprogramma bleef nagenoeg ongewijzigd, alleen werd een onderdeel ‘Child 
Protection’ aan het programma toegevoegd. In 2020 werd het beleid gericht op child protection voor 
de gehele organisatie kwalitatief verbeterd en werd de werkwijze rondom child protection versterkt. 
Het CP-CBHB programma wil in alle deelnemende dorpen gaan werken met comités die structureel 
aan het werk gaan met dit thema. Een nieuw onderdeel in het belang van alle kinderen in het dorp. 
 
 

 
 
 

Eind 2020 waren, in goed overleg met de overheden en de dorpsgemeenschappen, reeds 120 nieuwe 
huishoudens in 12 dorpen geselecteerd voor dit programma. Ondanks Covid -19 wordt verwacht dat 
het CB-HCPB programma, met uitzondering van de collectieve trainingen, toch redelijk op schema zal 
blijven. Belangrijk omdat de nood bij deze gezinnen groot is.  



Resultaten 3 jaar
Community Based Homecare and Beekeeping (CBHB)

95% van de 360 deelnemende gezinnen 
in de 24 dorpen is nu sociaal stabiel. 

Ze zijn gestabiliseerd en geactiveerd. 
Ieder gezin is begonnen met inkomsten 
genererende activiteiten, zoals het hou-
den van kippen, geiten, de productie van 
gewassen en/of het starten van een 
winkel.

Gedurende de eerste 18 maanden ont-
vingen de huishoudens een geldbedrag.

Omgerekend betrof dit 15 euro (per half 
jaar geleidelijk afnemend) om daarmee 
schoolgeld voor de kinderen te beta-
len en om een begin te maken aan het 
herstel. 1.800 

KINDEREN
uit 360 gezinnen

De meeste huishoudens zijn nu zelfs rolmodellen in de dorpsgemeenschappen en ook daar is KidsCare bijzonder trots op!

Gaan naar school

Wonen in
verbeterde huizen

De rechten en
bescherming van

kinderen worden in de 
dorpen nageleefd.

24
geregistreerde

Farmersgroepen
288 bijenkorven
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Thuiszorgprogramma voor kinderen met een beperking 
 
Het thuiszorgprogramma voor de 150 kinderen met een beperking bleek ook in 2020 in een grote 
behoefte te voorzien. De KidsCare sociaal werkers zijn er echt in geslaagd om die verborgen kinderen 
uit hun huizen te krijgen. Steeds duidelijker wordt voor de verzorgers dat hun kind met een beperking 
veel baat heeft bij goede zorg. Dat hij/zij daardoor meer ontwikkelmogelijkheden heeft dan verwacht 
werd. Op zich is dat al voor veel verzorgers een blije ontdekking. 
 
KidsCare biedt een breed servicepakket voor kinderen met een beperking. De kinderen die door 
KidsCare in het programma zijn opgenomen krijgen maatwerk. Een assessment en ontwikkelplan 
vormen voor ieder kind de basis van het begeleiding- of behandelplan. Heel gevarieerd omdat het gaat 
om kinderen met zeer uiteenlopende lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Voor KidsCare is 
het belangrijk dat de begeleiding (training) van verzorgers en de verbetering van hun thuissituatie 
onderdeel zijn van de geboden zorg. 
 

 
Covid-19 en de reorganisatie van de afdeling zorgde voor enige stagnering van de reguliere 
hulpverlening voor de 150 kinderen. Assessments voor nieuwe kinderen konden beperkt doorgang 
vinden en ook de therapie sessies moesten een aantal maanden stil gelegd worden. De huisbezoeken 
van de sociaal werkers zijn gewoon door gegaan en met de extra Covid projecten kregen de gezinnen 
met deze kwetsbare kinderen toch de nodige hulp. 
 
De bouw van de laatste 2 Speciale School units werd in het voorjaar voltooid. Er zijn nu 6 complete 
speciale units gebouwd bij daarvoor geselecteerde lagere scholen. Een inclusie die zonder meer uniek 
te noemen is. Het totale aantal aanmeldingen van kinderen met een mentale beperking overtrof de 
verwachtingen. De aanmeldingen voor de ‘leerklas’ overtreffen bijna in elke schoolunit het maximum 
van 15 kinderen per klas. Een uitdaging om daar oplossingen voor te vinden. De dagopvang voor de 
zwaar beperkte kinderen gaat nog maar langzaam van start. De kinderen zijn er wel en krijgen 
wekelijks fysiotherapie in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in de units. Maar dagopvang is nog 
heel nieuw voor ouders en de scholen. Die ontwikkeling moet stap voor stap gebeuren. Covid-19 
zorgde ervoor dat in maart alle scholen in Kenia dicht moesten. Het kwaliteitsverbeteringsprogramma 
van KidsCare moest daardoor ook stoppen. 
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Begin januari 2021 gingen de scholen weer open. Het KidsCare team en de hoofdmeesters van de 
scholen hadden zich voorbereid op een nieuwe start. Het eerste kwartaal 2021 bleef de school open, 
maar door Covid-19  wordt de voortgang spannend. De kinderen zijn structureel thuis bezocht om hun 
gezondheid en ontwikkeling te blijven monitoren. En er is gewerkt aan het voorbereiden van de 
opening van de scholen op een hygiënisch verantwoorde wijze. 
 
 

   
 
 

De ontwikkelingen van het Yes We Have Our Right (YWHOR) programma liep de meeste vertraging 
op door de pandemie en vooral de reorganisatie van de afdeling. Het advocacy programma vroeg om 
een hogere capaciteit en ook andere competenties van de afdelingsstaf. De afdeling kreeg een 
nieuwe manager en samen met haar is gewerkt aan vernieuwing binnen het team. Een vernieuwing 
die ook in 2021 zal worden voortgezet. 
 
Het advocacy program stagneerde niet alleen door de interne reorganisatie. Overheidsorganisaties en 
hun staf waren vanaf het begin van de Covid-19 periode slecht bereikbaar voor overleg en assistentie 
bij behandelingen. De voor KidsCare zo belangrijke samenwerking met overheidsinstanties boekte in 
2020 nauwelijks voortgang. Een vertraging waar de toch al hard getroffen gezinnen weer achterstand 
oplopen. KidsCare zette daarom haar extra hulpprogramma’s in bij al de gezinnen met kinderen met 
een beperking die in haar zorg en/of speciale school programma zitten. 
 
Meer algemene informatie over de thuiszorgprogramma’s van KidsCare vindt u op onze website. 
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2. Extra zorg nodig in Kenia 
Het 10 jarig bestaan van KidsCare zou in 2020 samen met samenwerkingspartners en deelnemende 
dorpsgemeenschappen gevierd worden. Gevierd omdat KidsCare niet meer weg te denken is in de 
sub county LungaLunga in Kenia. Daar worden door KidsCare jaarlijks ruim 2000 wees- en 
hulpbehoevende kinderen geholpen. KidsCare heeft haar bestaansrecht bewezen! 

 
 

Maar door Covid -19 pakte de festiviteiten heel anders uit. Geen feestelijke bijeenkomsten. 
Integendeel. Door een aanvankelijk zeer strenge lockdown kwam de economie nagenoeg tot stilstand. 
Van maart tot en met december waren alle scholen gesloten. De economische en sociale gevolgen 
door de pandemie zijn groot. Dagloners zijn op straat komen te staan en scholen zijn vanaf eind 
februari dicht en bleven dat tot eind van 2020. School betekent in een land als Kenia veel meer dan 
alleen onderwijs. Het is een plek waar je een warme maaltijd krijgt en die betrekkelijk veilig is. Meisjes 
zijn extra kwetsbaar. Zo is er een toename te zien van ongewenste zwangerschappen nu de scholen 
dicht zijn. De ongelijkheid is door corona sterk toegenomen. Veel van de jongeren krijgen nauwelijks 
de kans om aan een toekomst te werken. 

Voor het KidsCare team was het snel duidelijk dat zij niet in een ‘lockdown’ konden gaan. Eerst werd 
met elkaar bepaald hoe zij ‘corona veilig’ het veld in zouden kunnen gaan en daarna startte direct de 
extra hulpverlening voor de 500 gezinnen waar KidsCare op dat moment voor zorgde. Al deze 
gezinnen kregen een zadenpakket bestaande uit mais- en bonenzaden, kunstmest en pesticiden. Alles 
bij elkaar een pakket van 30 kg. Maar liefst 7 grote vrachtwagens waren nodig om de pakketten vanuit 
Mombassa naar LungaLunga te brengen.  
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De hulpactie kon nog precies voor de regentijd (maart) worden uitgevoerd zodat in augustus bij al de 
deelnemende gezinnen geoogst kon worden. Een voedselvoorraad voor enkele maanden werd 
gerealiseerd en misschien nog belangrijker, veel families leerden met intensieve begeleiding van de 
sociaal werkers hoe ze met kunstmest moesten werken en dat het gebruik ervan een veel betere 
opbrengst oplevert. Noodhulp waarmee toch tegelijk een duurzaam resultaat werd bereikt. 

 
 

In december deed het team nog een extra Covid -19 hulpactie voor ruim 360 gezinnen. De actie had 
de titel ‘we eat together’. De actie had nog meer maatwerk en omvatte naast zaden ook voedsel- en 
hygiënepakketten. Voor veel gezinnen is daarmee echt het verschil gemaakt. 

Wij hebben grote bewondering voor het team in Kenia dat zich onvermoeid inzette om de gezinnen in 
nood te helpen. KidsCare deed en doet wat ze kan. 
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3. Werken aan een duurzame organisatie 

Op weg naar een zelfstandige en kwalitatief goed presterende 
organisatie 

In 2020 werd door het bestuur in Kenia het strategisch plan voor 2020-2024 ‘Every Child a Family’ 
vastgesteld. Een omvangrijk document met als hoofddoel om de thuiszorg van KidsCare in de regio 
LungaLunga Kenia verder te versterken en duurzaam te maken. Een zelfstandige en kwalitatief goed 
presterende organisatie die werkt in nauwe verbondenheid met de dorpsgemeenschappen en met de 
verschillende overheden is daarvoor noodzakelijk. 

 

 

 

De hiervoor besproken thuiszorg programma’s en de daarbij behorende family gerichte zorg moeten 
zorgen voor de resultaten en impact die gezien mag en moet worden. De hoofdlijn van de strategie 
2020 -2024 is zichtbaar gemaakt in onderstaand plaatje: 
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In 2020 is wederom veel aandacht uitgegaan naar de samenwerking met de communities, de 
verschillende overheden en andere specialistische organisaties. KidsCare wil impact realiseren en 
onderdeel zijn van de regionale leefgemeenschap en daar haar legitimiteit uit ontlenen. De KidsCare 
sociaal werkers hebben structureel overleg met de lokale chiefs, de village chairmen, de scholen en 
de medische posten. Op dat uitvoerend niveau is KidsCare volledig erkend en een gelijkwaardige 
samenwerkingspartner. In dit verband kan ook de intensieve samenwerking met 120 KidsCare 
Communities Volunteers (KCV’s) genoemd worden. Deze vrijwilligers helpen bij de zorg voor de 240 
gezinnen in het CB- HCPB programma (zie hiervoor onze website) en KidsCare geeft hen de nodige 
training en begeleiding om die taken goed uit te kunnen voeren. 
 
Het bestuur en management van KidsCare ondersteunen die samenwerking door frequent overleg 
met het county en nationaal gezag in de sub county Lunga Lunga. De gezamenlijke doelen kunnen 
hierdoor worden benoemd en steeds meer wordt er gezamenlijk gewerkt aan de zorg voor de 
kinderen. Met name op het hogere overheidsniveau is de samenwerking nog vaak een uitdaging. 
Vooral door politieke en financiële redenen krijgt de zorg voor de armste gezinnen niet de prioriteit, die 
in de ogen van KidsCare zo nodig is. Maar bestuur en staf zijn vastbesloten om de samenwerking met 
de overheid stap voor stap verder te activeren. 
 
Goed om te kunnen vermelden dat de inhoud van het strategisch plan 2020 -2023 een sterk draagvlak 
heeft. Bij de dorpen in het werkgebied en bij het bestuur en het team in Kenia. Daarnaast is het ook 
uitgebreid bediscussieerd door het KidsCare bestuur in Nederland en bij Wilde Ganzen. Beide 
Nederlandse organisaties hebben voor die jaren hun steun met adviezen en financiën toegezegd. 
 
 
 

 

 

Er werd in 2020 ook hard gewerkt aan de versterking van de eigen organisatie. Puntsgewijs 
hierna meer daarover: 

• Het bestuur in Kenia is in ieder kwartaal (deels digitaal) bijeengekomen. De onderlinge 
samenwerking werd verder geïntensiveerd. Om haar werkwijze te verbeteren is onder 
meer een bestuursreglement opgesteld. 

• Het aantal medewerkers in het KidsCare team steeg in 2020 met 2 tot 32 FTE. 
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• Het Management Team kreeg meer focus en werd aangevuld met het nieuwe hoofd van 
de afdeling zorg voor kinderen met een beperking. 

• De afdeling voor wees- en hulpbehoevende kinderen (zorgt voor 1800 kinderen in het CB-
HCPB project) draaide op volle toeren en naar ieders tevredenheid. 

• Samen met het nieuwe hoofd van de afdeling werd de afdeling zorg voor kinderen met 
een beperking  gereorganiseerd. De behoefte aan meer capaciteit en een betere 
aansluiting van de competenties maakte dit nodig. 

• Met interne trainingen werd veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het werk. Naast 
vakinhoudelijke trainingen en begeleiding werd ook aandacht besteed aan het steeds 
beter doel- en planmatig werken en aan monitoring en evaluatie. 

• De fondswerving strategie werd verder ontwikkeld. Onderdeel daarvan is om de 
afhankelijkheid van de Nederlandse partners te verminderen en zelfstandig anderen 
fondsen te vinden. In 2020 werd daar ook daadwerkelijk een begin mee gemaakt. Helaas 
zorgt Covid-19 ook op dit gebied voor vertraging. 

• De promotie van activiteiten werden eveneens verbeterd. De website werd vernieuwd, er 
verschenen 4 nieuwsbrieven en frequent verschenen berichten op de social media. 

• In 2020 werd een nieuwe accountant aangetrokken. Zijn prioriteiten in dat jaar waren het 
begeleiden bij de invoering van een nieuw boekhoud softwaresysteem en het verbeteren 
van de financiële management rapportages. Daar zijn goede vorderingen mee gemaakt.  
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4. Prioriteiten Kenia 2021 

De belangrijkste doelen/prioriteiten uit het jaarplan 2021 in Kenia 

Het goede voorbeeld geven 
Eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat het team (32 medewerkers) in goede gezondheid blijven en als 
rolmodellen de coronaregels zelf naleven. Alleen zo kan KidsCare hulp blijven bieden aan de 
hulpbehoevende kinderen en hun gezinnen. 

Een intensieve communicatie met de dorpsgemeenschappen wordt als zeer belangrijk gezien. Daar 
leven de gezinnen die hulp nodig hebben. Samen met de dorpsgemeenschappen kan die hulp 
effectief gegeven worden. 

Strategisch plan 
Het bestuur in Kenia wil ondanks de aandacht voor de korte termijn toch zoveel mogelijk op het 
schema blijven van het strategisch plan 2020 -2023. Het creëren van zelfstandigheid 
en  duurzaamheid van de thuiszorgprogramma’s en de eigen organisatie staat daarin centraal. 

Impact creëren 
Presteren en daarmee het creëren van duidelijke en zichtbare ‘impact’ met haar thuiszorg-
programma’s is een belangrijke drijfveer van het team. Dit samen met de intensieve contacten met de 
overheden brengt KidsCare de legitimiteit en autoriteit voor het realiseren van de nodige capaciteit en 
financiering. 

1800 Kinderen 
In het CB-HCPB programma worden nog 12 dorpen geselecteerd. Met deze nieuwe huishoudens is 
het compleet en omvat het 3 jaren programma 24 dorpen, 360 gezinnen en 1.800 kinderen. 
 
150 Kinderen met een beperking 
Het thuiszorg programma voor 150 kinderen met een beperking wordt voortgezet. 
Voor ieder kind en gezin is er een individueel behandel- /begeleidingsplan. 
 
6 Speciale School Units 
De Speciale School Units zijn in januari open gegaan. Het kwaliteit verbeterprogramma is daarmee 
weer opgepakt. We hopen dat Covid-19 dit jaar niet voor oponthoud zorgt. 
 
1000 Gezinnen 
Het Yes We Have Our Right (YWHOR) advocacy-programma wordt opnieuw gestructureerd en zal na 
de coronaperiode weer gericht worden op de > 1.000 gezinnen in de sub county Lunga Lunga. 
 
Om dit te realiseren wordt in 2021 wederom gewerkt aan versterking van de eigen organisatie door 
onder meer: 

• Het verder versterken van het Keniaanse bestuur; 
• Met training en begeleiding vergroten van de kennis en kunde van het team; 
• Het beschikbaar krijgen van voldoende financiële middelen door het realiseren van het eigen 

fondsvorming plan; 
• Versterken van de IT voorzieningen met bijzondere aandacht voor het opslaan en bijhouden 

van de diverse data bestanden; 
• Verbeteren en uitvoeren van het monitoren en evalueren, waaronder het houden van 

een financiële audit, een organisatie assessment en het ontwikkelen van nieuwe monitoren; 
• Verdere professionalisering van de interne en externe communicatie om daarmee de 

effectiviteit van de werkzaamheden te bevorderen. 
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5. Bestuurszaken 

in Nederland 

In 2020 was het de verdrietige taak van ons bestuur om afscheid te moeten nemen van onze 
penningmeester Jos Oskam. Jos overleed op 30 maart 2020.  
 

 
 
Jos bedankt voor alles wat je deed voor KidsCare en de kinderen daar in Kenia. We missen je. Op onze 
website is het in memoriam te lezen. 
 
De samenstelling van het bestuur is verder veranderd doordat Rieneke van der Laar haar functie heeft 
neergelegd. Ze blijft wel actief als vrijwilliger voor KidsCare. Rieneke bedankt voor je geweldige inzet 
om KidsCare in Nederland en in Kenia een meer professionele uitstraling te geven. Je bracht onze 
promotie activiteiten op een hoger niveau. De prachtige website is daar een bewijs van. 
 
Henk Verrij een van de bestuursleden bleek bereid om de vacature van penningmeester op zich te 
nemen en Rianne Smallegange nam de portefeuille ‘marketing en communicatie’ van Rieneke over. 
Marlies van den Berg, oud vrijwilliger, trad tot het bestuur toe en samen met Roosmarijn Wasseveld is 
zij verantwoordelijk voor de portefeuille ‘kennis en kunde zorg’.  Anne Vijverberg, eveneens oud 
vrijwilliger, trad eveneens in 2020 toe tot het bestuur. Haar portefeuille betreft het bevorderen van 
‘duurzaamheid en strategie’. De laatste vacature werd in 2021 ingevuld door Michel Korenman. Hij 
gaat zich bezig houden met de ‘actie portefeuille’ waarin onder meer het ontwikkelen en begeleiden 
van voorlichting en financiële acties. 

Een overzicht van alle bestuursleden en hun portefeuille vind je op onze website. 
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Evaluatie 
 
In december 2020 heeft het bestuur tijdens een bestuursdag de voortgang geëvalueerd en gesproken 
over de acties in het nieuwe jaar. Allereerst werd benoemd de prettige en effectvolle samenwerking 
binnen het bestuur in goede harmonie met het bestuur in Kenia. 
 
Vertrekpunt van de evaluatie was het lange termijn kader 2023. Het bestuur concludeerde een 
consequente opvolging van het voorgenomen beleid, onder meer: 

• Het mee ontwikkelen en begeleiden in Kenia van het nieuwe strategisch plan 2020-2023 
gericht op duurzaamheid en onafhankelijkheid van de Keniaanse zusterorganisatie; 

• Het versterken van het bestuur met nieuwe leden; 
• Het stimuleren van het ‘portefeuillebeleid’ van de bestuursleden; 
• Meer professionaliteit van werken zowel in Nederland als in Kenia; 
• Meer inzet/effect van vrijwilligers in Nederland door een betere afstemming; 
• Goede communicatie en afstemming met het partner netwerk en de donors; 
• Fondsvorming is op het gewenste niveau gebracht. 

Verder werd positief terug gekeken op twee mooie acties onder leiding van bestuursleden en gebruik 
makend van vrijwilligers (KidsCare support). Naast een mooi financieel bedrag brachten deze acties 
ook veel positieve promotie van KidsCare. Het netwerk van donateurs groeide sterk. 

Voortgang per portefeuille 
Binnen het bestuur van KidsCare is elk lid verantwoordelijk voor zijn/haar eigen portefeuille. Tijdens 
de bestuursdag in december 2020 werd deze werkwijze positief geëvalueerd. Het geeft duidelijkheid 
en ieder bestuurslid kan met focus en pro- actief werken aan zijn eigen werkgebied. Hieronder wordt 
kort opgesomd wat er per portefeuille in het verslagjaar werd gedaan. 

1. Financiën (Henk Verrij) 
Henk heeft de portefeuille dit jaar overgenomen van Jos Oskam. Henk gaf aan dat hij steeds beter 
ingewerkt raakt in de financiële administratie in Nederland en zorgt ieder kwartaal voor een inzichtelijk 
overzicht van inkomsten en uitgaven in Nederland. Er is besloten om de financiële administratie in 
Kenia vanaf dit verslag jaar volledig in Kenia te laten uitvoeren. Vanuit Nederland beperkten we ons tot 
advisering bij het ontwikkelen en implementeren van het nieuwe boekhoudsysteem en bij het maken 
van de rapportages. 

2. Fondsvorming (Gerard Geenen)  
De fondsvorming is volgens plan verlopen. Wilde Ganzen is als betrokken partner de grootste donor 
en met hen werd een intentie afgesproken voor intensieve samenwerking gedurende 3 jaren en 
substantiële financiering tot en met 2023. Verder wordt opgemerkt dat: 

• Donaties van particulieren en bedrijven redelijk constant bleven; 
• Waridihome opnieuw een trouwe en gulle partner was; 
• De zadenactie (april) en de kerstactie substantieel geld opleverden; 
• De scholenactie door Covid -19 helaas tot stilstand kwam; 
• Er ondanks Covid-19 wederom diverse spontane inzamelingsacties van derden plaatvonden 

ter gelegenheid van bijvoorbeeld verjaardagen, jubilea, huwelijk, begrafenis, fietstochten en 
sporttoernooien.  
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3. Communicatie en PR (Rianne Smallegange) 
Voor deze portefeuille werd een werkgroep samengesteld van enthousiaste en deskundige 
vrijwilligers. Een sterk team. Samen dragen zij de positieve KidsCare boodschap uit, onder meer met 
het schrijven van teksten, maken van ontwerpen, opstellen van nieuwsbrieven, vernieuwen/actueel 
houden van de website en voor berichten op de sociale media. De werkgroep werd ook ingezet bij de 
communicatie rond de voedselzadenpakketten en de kerstactie. Nieuw op de website is ook de door 
de werkgroep gemaakte Toolbox voor vrijwilligers. Gesteld mag worden dat in 2020 wederom grote 
stappen werden gemaakt zowel qua professionalisering als qua inzet van de vrijwilligersgroep. 

4. Coördinatie basisscholen (Rianne Smallegange) 
Het bestuur wil haar positieve boodschap over ontwikkelingswerk met voorrang over brengen op 
kinderen van de basisschool. Daarvoor werd een uitgebreid lespakket ontwikkeld. In 2020 waren 
diverse basisscholen bereid om dat lespakket te gebruiken en om samen met kinderen en ouders in 
actie te komen. Door Covid-19 zijn deze toezeggingen echter naar een later tijdstip verschoven.    

5. Secretariaat/ KidsCare Support (Lisette Disseldorp) 
Het secretariaat omvat de nodige administratieve activiteiten en vooral het onderhouden en 
enthousiasmeren van contacten met bestuursleden, donors, partners en andere belanghebbenden en 
belangstellenden. Om de (bestuurs)taken goed op elkaar af te stemmen heeft het secretariaat tevens 
voortdurend contact met bestuur, directie en team in Kenia. Werk dus dat zowel professioneel als met 
goede zorg wordt gedaan. Door de groei van KidsCare gaat het om een steeds groter wordende taak. 

KidsCare Support, zoals de groep actieve vrijwilligers van KidsCare genoemd wordt, kon door Covid-
19 alleen digitaal bijeen komen in 2020. Maar de contacten zijn levendig gehouden bij acties en bij 
sommige portefeuilles is onverminderd gebruik gemaakt van de vrijwilligers die in Nederland bij willen 
dragen aan het werk van KidsCare.   

6. Data, evaluatie, monitoring en kwaliteit (Astrid le Poole) 
Deze portefeuille is vooral gericht op het verbeteren van het ‘monitoren en evalueren’ van de 
programma’s en organisatie in Kenia. Initiatieven daartoe ontstaan steeds meer in Kenia en daardoor 
kan een advies rol worden ingenomen bij het ontwikkelen en het begeleiden van het gebruik van de 
monitoren en andere planningsinstrumenten. Een werkwijze die zorgt dat het ‘eigenaarschap’ bij het 
team in Kenia ligt. Daarnaast wordt vanuit deze portefeuille ook (kwaliteits-) ondersteuning geboden 
aan het secretariaat en aan de diverse acties in Nederland. 

7. Kennis en Kunde Zorg (Roosmarijn Wasseveld en Marlies van den Berg) 
Ook vanuit deze portefeuille is er veel contact met het team in Kenia. Met het hoofd van de afdeling 
voor kinderen met een beperking is er tweewekelijks contact om met haar zorg inhoudelijke zaken te 
delen. Dat overleg betreft zowel de begeleiding van de sociaal werkers van de 150 kinderen met een 
beperking en hun families als de vorderingen van de 6 Speciale School Units voor kinderen met een 
verstandelijke beperking. Met name voor de ontwikkeling van het speciale onderwijs en voor de 
daycare in die units is behoefte aan kennis. Acties om daarvoor vrijwilligers uit Nederland te vinden 
zijn in ontwikkeling.  

8. Vrijwilligers Kenia (Roosmarijn Wasseveld en Lisette Geenen) 
En ook hier was het Covid -19 die ervoor zorgde dat de voorgenomen reis van diverse Nederlandse 
vrijwilligers moest worden gecanceld. De besturen van KidsCare in Nederland en in Kenia hechten 
veel waarde aan het uitwisselen en bevorderen van de nodige kennis en kunde. Ze hopen dat straks 
weer veel uitwisseling daarvan kan plaatvinden. 
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6. Wat 10 jaar KidsCare bracht 

Alle kinderen verdienen een gezin 

KidsCare 10 jaar 
In 2020 bestond KidsCare 10 jaar en volgens het bestuur was er alle reden om dat te vieren. In die 10 
jaren is er immers een prachtige organisatie in Kenia opgebouwd met thuiszorgprogramma’s voor 
maar liefst 2000 kinderen en hun gezinnen (meer informatie over de thuiszorgprogramma’s van 
KidsCare vind u op onze website). Terugkijkend op die 10 jaar kan ook geconstateerd worden dat 
KidsCare in Nederland een trouw netwerk heeft ontwikkeld van actieve vrijwilligers, particuliere en 
bedrijfsdonateurs en van loyale samenwerkingspartners als Wilde Ganzen en Waridihome. 

 

   

Zeker niet onvermeld mag blijven dat we in Nederland steeds veel aandacht besteden aan de 
communicatie van het belang en de mogelijkheden van ontwikkelingswerk. Met positieve berichten 
heeft KidsCare laten zien dat hulp in die landen wel degelijk meer dan zinvol is. Meer dan zinvol omdat 
die hulp in veel gevallen leidt tot het activeren van een positieve spiraal. Een goed begin is daardoor 
meer dan het halve werk. 
 
Die positieve berichtgeving is ook terug te vinden in de uitgebreide lespakketten die speciaal door 
KidsCare zijn ontwikkeld voor lagere scholen in Nederland. Hiermee koos het bestuur om prioriteit te 
geven aan het verspreiden van de ontwikkelboodschap over kinderen aan kinderen.   
 
Door Covid -19 waren feestelijke collectieve bijeenkomsten met het netwerk niet mogelijk. Wel werd in 
november een digitale bijeenkomst voor de KidsCare vrijwilligers georganiseerd. Een bijeenkomst die 
tevens werd gebruik als start bijeenkomst voor de Kerstactie ‘vier kerst samen met een gezin in 
Kenia’. Een geweldig actie waarmee ruim 500 gezinnen geholpen konden worden. 
 
Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan wilde het bestuur concreet aandacht geven aan het thema 
’elk kind verdiend een gezin’. Dat is door Covid -19 niet gelukt in de vorm van een gezamenlijke 
bijeenkomst, maar met Family Power hebben we daar, samen met 9 collega-organisaties wel een 
mooie invulling aan kunnen geven. Family Power is een onderzoeks- en communicatieproject om 
zichtbaar te maken HOE kinderen toch kunnen opgroeien in een veilige, zorgzame en permanente 
familie. Meer over Family Power is op de website van Family Power te vinden.  
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7. Prioriteiten Nederland 2021 

Samen kleuren we de wereld een beetje mooier 

Ruimte geven 
Het bestuur in Nederland wil allereerst alle ruimte geven aan het bestuur en team in Kenia om te 
zorgen voor corona gerelateerde veiligheid en gezondheid van het eigen team. Juist in een tijd dat 
community en familiezorg extra nodig is moet het team voor zichzelf alle voorzorg maatregelen 
kunnen nemen. Consequentie hiervan is dat er volledig begrip is als het gemaakte jaarplan niet geheel 
kan worden uitgevoerd. 

Door Covid-19 is het tijdelijk niet mogelijk voor Nederlandse vrijwilligers om een aantal maanden in 
Kenia te assisteren bij de zorg of het management. Het team in Kenia is blij met die ‘kennis en kunde’ 
ondersteuning van Nederlandse vrijwilligers, dus dat wil het bestuur in 2021 weer activeren. 

 

  

Noodhulp 
Het bestuur in Nederland zal zeker medewerking geven aan voorstellen tot extra noodhulp aan 
gezinnen die door de Covid -19 in een voedseltekort dreiging komen. Grootschalige projecten met 
voedselzadenparketten, maar ook individuele gerichte steunacties zijn welkom. 

 

Raad en daad 
Daarnaast zal het bestuur met raad en daad assisteren bij het verder uitvoeren van het op 
zelfstandigheid en duurzaamheid gerichte strategisch plan 2020-2023.  
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2021 Duurzaamheid 
Het bestuur zal voor de ‘normale’ exploitatie in 2021 een bedrag van € 100.000,- overmaken. Wilde 
Ganzen zal dit bedrag voor de exploitatie, in het kader van de ontwikkeling naar duurzaamheid 
verdubbelen. Een geweldige support van onze partner Wilde Ganzen. 

100.000 Fondswerving 
Dat betekent dat de fondswerving in 2021 gericht moet zijn op het binnenbrengen van  € 100.000,-. 
Een belangrijk deel hiervan zal naar verwachting komen van de vaste particuliere en 
bedrijfsdonateurs. Het overige zal vooral vanuit incidentele donaties, fondsen en vooral uit acties 
gevoerd door de grote groep vrijwilligers/ ambassadeurs van KidsCare. 

4 Continenten 
Het bestuur heeft zich ook tot taak gesteld om het kernthema van KidsCare ‘Elk kind verdient een 
gezin’ verder uit te diepen en te delen met andere vergelijkbare organisaties. Uit deze taakstelling is 
inmiddels Family Power, een omvangrijk project, voortgekomen. Family Power is een onderzoek en 
communicatieproject om zichtbaar te maken hoe kwetsbare kinderen toch kunnen opgroeien in een 
veilige, zorgzame en permanente omgeving. Maar liefst 9 organisaties en hun lokale partners in vier 
continenten werken samen in dit project. Meer over Family Power lees je op de website van Family 
Power. 

9 Bestuursleden 
Met 9 bestuursleden gaan we allemaal weer pro-actief en vanuit de verschillende portefeuilles aan het 
werk. Samen met de KidsCare vrijwilligersgroep, de samenwerkingspartners en de grote groep 
donateurs zorgen we er zo voor dat veel hulpbehoevende kinderen kunnen bouwen aan hun toekomst. 
 

  



18 
 

8. Financiën 2020/2021 

Het financiële overzicht 

KidsCare financiële verslag boekjaar 2020 en budget 2021 
Zoals afgelopen jaar al is gemeld, maakt KidsCare een duidelijk onderscheid tussen de financiële 
zaken in Nederland en in Kenia. Hiertoe is besloten omdat de besturen van de Stichting KidsCare 
Kenia (in Nederland) en van de Trust KidsCare Kenya (in Kenia) weliswaar intensief samenwerken, 
maar wel ieder steeds meer vanuit een eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit verslag start 
met de financiële overzichten van de Stichting KidsCare Kenia, aangevuld met de inkomsten van Trust  

Staat van baten en lasten van de Stichting KidsCare Kenia (Nederland) 
 

2020 2020 2021  
Budget  Realisatie Budget 

Inkomsten Stichting KidsCare 
   

Donaties particulier   €    35.000   €    36.286   €    35.000  
Donaties bedrijven/ instellingen   €    20.000   €    21.358   €    15.000  
Donaties samenwerkingspartners   €    18.000   €    32.990   €    10.000  
Acties scholen, kerken en verenigingen   €    20.000   €      9.311   €    16.000  
Zadenpakketten acties  €    15.000   €    18.188   €    15.000  
Sub totaal inkomsten Stichting KidsCare   € 108.000   € 118.133   €    91.000  

Inkomsten, rechtstreeks naar Trust KidsCare Kenya door:  
   

Wilde Ganzen (Homecare programma's)   € 100.574   € 100.000   € 100.000  
Wilde Ganzen (Zadenpakketten)   €    15.000   €   14.575  

 

Overige fondsen voor Speciale Projecten   € 190.415   €   97.318   €   40.000   
      

Totaal Inkomsten  € 413.989   € 330.026   € 231.000  
    
Uitgaven Stichting KidsCare 

   

Homecare-programma's   €    13.000   €    30.782  
 

Homecare-programma's via Wilde Ganzen   €    87.300   €    64.726   € 100.000  
Voedselzadenpakketten acties via Wilde Ganzen   €    15.000   €    15.000    
Bankkosten   €          600   €          280   €         300  
Abonnementen en overige kosten   €      1.000   €      1.347   €      1.000  
Sub totaal uitgaven Stichting KidsCare   € 116.900   € 112.135   € 101.300  

verschil inkomsten /uitgaven   €    -8.900   €      5.997   €  -10.300  
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Balans van de Stichting KidsCare Kenia 

  
Balans ultimo 

2018 
ultimo 
2019 

ultimo 
2020 

  
Liquide middelen  € 94.621 € 99.943 € 105.942 
Totaal  € 94.621 € 99.943 € 105.942 
  
Bestemmingsreserves  €   7.273 €   8.775 €   10.277 
Overige reserves  € 48.848 € 46.168 €   43.787 
Bestemmingsfonds  € 38.500 € 45.000 €   47.876 
Totaal  € 94.621 € 99.943 € 105.942 
 

Opmerkingen /toelichting over ‘staat van baten en lasten’ 

• De donaties van particulieren en bedrijven waren ook in 2020 een belangrijk onderdeel van de 
inkomsten van KidsCare. Kenmerkend van deze donaties is dat ze een vast karakter hebben en 
daardoor zorgen voor een jaarlijks redelijk constant inkomen.  In 2020 bedroegen deze inkomsten 
van particulieren en bedrijven € 57.644. Voor 2021 is een bedrag van € 50.000 begroot.  

• De betalingen van onze samenwerkingspartner Wilde Ganzen in 2020 bedroegen € 114.575.  
• Voor 2021 is een vergelijkbaar bedrag met Wilde Ganzen overeengekomen. KidsCare en Wilde 

Ganzen financieren daarmee in 2021 samen € 200.000 voor de normale exploitatie (dus zonder 
de Speciale Projecten, zoals de bouw en inrichting van Speciale School Units). De totale bijdragen 
van de stichting KidsCare Kenia aan de normale exploitatie van KidsCare Kenya, zal daarmee in 
2021 op nagenoeg hetzelfde niveau blijven als in 2020. 

• De opbrengsten uit acties zijn heel divers. Het betreffen veelal kleinere acties bij jubilea, trouwen 
of rouwen en grotere bij scholen of verenigingen. Door de corona crisis wordt verwacht dat de 
acties op basisscholen dit jaar wat achter zullen blijven. Daartegenover staat weer, dat speciaal 
voor het verminderen van de gevolgen van deze crisis andere acties zijn gepland.  

• De uitgaven vanuit Nederland aan KidsCare in Kenia werden deels rechtstreeks door de Stichting 
KidsCare gedaan en deels rechtstreeks door Wilde Ganzen en een grote (anonieme) donateur.  

• Zowel in 2020 als in 2021 zijn in het overzicht onder ‘Overige fondsen voor Speciale Projecten’ 
substantiële bedragen opgenomen als inkomsten (en uitgaven) bestemd voor de bouw en 
inrichting van de zes Speciale School Units (SSU). In 2020 was dat € 97.318. Voor 2021 is een 
bedrag van € 40.000 opgenomen als inkomen voor nieuwe Speciale Projecten (niet tot de normale 
exploitatie behorende projecten). Opgemerkt wordt daarbij dat dit laatste bedrag een ‘inkomen’ 
betreft dat is doorgeschoven vanuit het voorgaande jaar. Reden van deze verschuiving is de 
stagnatie die optrad door de sluiting van de scholen wegens Covid-19.  

• Eind 2020 zijn de zes Speciale School Units compleet gebouwd en bijna volledig ingericht. 
Daarom is het voor dit doel begrote bedrag op de begroting in 2021 substantieel lager.  

• Meer dan 99% van al de donaties en andere inkomsten in Nederland wordt in Kenia besteed. 
Voor bankkosten, abonnementen en overige kosten in Nederland werd in 2020 slechts € 3.127 
betaald. Begroot is, dat die kosten in Nederland in 2021 tot € 1.300 beperkt zullen blijven. Dit is 
mogelijk omdat de Stichting KidsCare geen personeel in dienst heeft en uitsluitend werkt met 
vrijwilligers. De bestuursleden en andere KidsCare-vrijwilligers krijgen geen 
onkostenvergoedingen.   

  



20 
 

Meerjaren-overzicht ontvangsten en uitgaven 2012 tot 2020 plus budget 2021  

Financieel overzicht Trust KidsCare Kenya 

Op verzoek van Wilde Ganzen en het bestuur van de Stichting KidsCare, heeft Trust KidsCare in Kenia 
afgelopen maanden een financiële audit over het jaar 2020 ondergaan. De audit is uitgevoerd door 
een onafhankelijk accountantskantoor in Kenia. Er zijn er punten ter verbetering naar voren gekomen, 
maar het kantoor was vol lof over de manier waarop de financiën van KidsCare beheerd worden.  
 
Afgelopen jaar is in Kenia tevens een overstap is gemaakt naar een nieuw (online) 
boekhoudprogramma, (QuickBooks). Vanaf boekjaar 2021 wordt uitsluitend met dit programma 
gewerkt. Grote voordelen zijn dat inkomsten en uitgaven eenvoudig verwerkt kunnen worden, dat er 
meer inzicht komt in de financiële zaken en dat er eenvoudig en foutloos financiële overzichten 
gemaakt kunnen worden.  
 
Hierna volgt het financieel overzicht 2019 en 2020 (gerealiseerd) en 2021 (budget) van de Trust 
KidsCare Kenya met een daarbij behorende toelichting. Deze cijfers en toelichting zijn opgesteld 
onder verantwoordelijkheid van het bestuur in Kenia, en om die reden gesteld in de Engelse taal. Voor 
de leesbaarheid van dit jaarverslag hebben we ervoor gekozen de tekst iets in te korten. Voor een 
goed begrip hebben we de Keniaanse Shillings omgerekend in Euro. De gebruikte koers staat vermeld 
boven het betreffende jaar. 
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 rate 
EUR/K.Sh = 

1/115)

 rate 
EUR/K.Sh = 

1/118)

 rate 
EUR/K.Sh = 

1/125)

EXPLOITATION  

 2019
ACTUAL

K.Sh. 

 2020
ACTUAL 

K.Sh. 

 2021
BUDGET

K.Sh. 

 2019
ACTUAL

EUR 

 2020
ACTUAL 

EUR 

 2021
BUDGET

EUR 
Donations
Donations Kenya partners 624.042          2.647.060        8.000.000        5.426€                 22.433€              64.000€            
Donation holland partrners 19.151.803     22.145.803      25.000.000      166.537€             187.676€            200.000€          
Reserves moved to income 2020-Holland 1.500.000        -                   -€                         12.712€              -€                      
Total donations exploitation 19.775.845     26.292.863      33.000.000      171.964€             222.821€            264.000€          
Costs -€                         -€                        -€                      
Farm (balance income/costs) 202.088          274.180           300.000           1.757€                 2.324€                2.400€              
Facility ( balance income /costs) (609.043)         1.080.584        500.000           -5.296€                9.157€                4.000€              
CBHB (end June 30)2020 6.236.600       2.318.324        -                   54.231€               19.647€              -€                      
CBHCPB (start in July 1)2020 4.543.787        12.400.000 -€                         38.507€              99.200€            
SSU -Q 5.584.744       4.862.437        5.060.000        48.563€               41.207€              40.480€            
CSA 4.700.060       6.306.156        6.000.000        40.870€               53.442€              48.000€            
YWHOR! 2.500.000        -€                         -€                        20.000€            
Scholarship - Hope House - Waridi Home 1.109.282       1.318.646        1.600.000        9.646€                 11.175€              12.800€            
Short term interventions -                   3.140.000        -€                         -€                        25.120€            
Adminstration Costs 3.535.081       1.516.708        -                   30.740€               12.853€              -€                      
unforseen 1.500.000        -€                         -€                        12.000€            
Total Expenditure Exploitation 20.758.811     22.220.821      33.000.000      180.511€             188.312€            264.000€          
Balance Exploitation (982.966)         4.072.042        -                   -8.548€                34.509€              -€                      

-€                         -€                        -€                      
SPECIAL PROJECT-1 -€                         -€                        -€                      
Donations -€                         -€                        -€                      
Covid interventionprogram 3.378.299        -€                         28.630€              -€                      
Expenditure -€                         -€                        -€                      
Covid Seedpackage and We eat togehter project 4.555.599        -€                         38.607€              -€                      

-€                         -€                        -€                      
Balance Project -1177300 -€                         -9.977€               -€                      

-€                         -€                        -€                      
SPECIAL PROJECT -2 -€                         -€                        -€                      
Donations -                   -€                         -€                        -€                      
KidsCare Kenya Projects account 19.348.217     -                   168.245€             -€                        -€                      
Reserves moved to income 2021-Holland 15.516.907      4.959.130        -€                         131.499€            39.673€            

19.348.217     15.516.907      4.959.130        168.245€             131.499€            39.673€            
Expenditure 4.959.130        -€                         -€                        39.673€            
Constructions 13.608.012     7.936.512        118.331€             67.259€              -€                      
Inventories  / Materials  5.124.663       1.996.594        -                   44.562€               16.920€              -€                      
KidsCare Exploitation 615.542          615.540           -                   5.353€                 5.216€                -€                      
Other costs/ bus to mombasa/ matrons -                  9.131               -                   -€                         77€                     -€                      
SSU M- KCDF Mobility -                  -                   -                   -€                         -€                        -€                      
Total Expenditure 19.348.217     10.557.777      4.959.130        168.245€             89.473€              39.673€            
Deviation donations and Expenditure  -                  4.959.130        -                   -€                         42.027€              -€                      

-€                         -€                        -€                      
TOTAL DONATIONS 39.124.062     45.188.069      37.959.130      340.209€             382.950€            303.673€          
TOTAL EXPENDITURE 1-4 40.107.028     37.334.197      37.959.130      348.757€             316.392€            303.673€          
END BALANCE (982.966)         7.853.872        -                   -8.548€                66.558€              -€                      
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Explanation financial report KidsCare Kenya, January - December 2020 
 
This financial report starts with the year figures of 2019 and 2020. Budget 2021 was established in 
reference to the Strategic Plan 2020 - 2023. In this strategic plan we planned a substantial expansion 
of the needed expenditure of our normal exploitation. An increase from Kshs 20,758.811 in 2019 to 
Kshs 25.615.000 (budget) and Kshs 26.776.420 (actual) in 2020. This growth is even without 
counting the budget for special aid projects (like ‘seed package project, and ‘we eat together’).  
 
We planned that substantial growth of our activities in a time that we were not aware of the COVID-19   
pandemic. The intended growth, combined with the pandemic, were really a challenge for Kidscare 
board and team. But we are proud that we could realize most of our planned activities and even could 
give extra assistance to the children and families who are suffering of the negative effects of Covid-
19. More about the progress of our activities in 2020 is to be found in our evaluation report 2020. 
In this report we give only our financial remarks on the presented financial report 2020. Should you 
need more information please contact us.   

Report (Income and expenditure): Jan – Dec 2020 

Income normal exploitation: 
Income from Holland (Dutch Stichting KidsCare Kenia and Wilde Ganzen) was steady and even with 
5% more than expected as we requested for an up-front payment which we received in December and 
we are very grateful for that support.  

The ‘other income’ from Donors in Kenya was only realised for 48% due to the Corona effect and it 
looks like this effect will also affect our 2021 funding plan. 

Because of corona the Facility Services for external partners had hardly any demand. The income of 
this resource has fallen sharply. 
 
The (model) farm productions were on going, but on the income side it wasn’t. Most of the 
productions were used for own purposes and/or giving away to help the poorest. The increasing 
number of trees and the growth of it are not re-valued yet in the current overview; we plan to revalue 
them in 2021. 

Expenditure normal exploitation: 
In the period January -December 2020 the total expenditure of the ‘normal exploitation’ was 
22,220,821 (87% of the total budget). The expenditures of the programs/projects (with an exception 
of scholarship) are mainly in line with the budget. Scholarship is behind because of the closing of the 
schools.                         

The administration cost’ are below budget as we allocated in 2020 as more of such kind of costs we 
treated them as direct project costs.  
 
Special project 1:   
‘Special Project 1’ concerns the corona seedling package project. It was a very successful project and 
the financial report is already reported to both boards and Wilde Ganzen. 
 
As we closed the year 2020 we also did another COVID-19 related project. We called “we eat together” 
which was successful as well. An evaluation report of this project is available.  
 
Special project 2: 
Special Project 2 is about the Special School Unit Construction (SSU- C) project sponsored by an 
anonymous Dutch foundation. In Quarter 1 the last 2 school units (total 6 units) were complete 
constructed and got their start inventories/materials. Because of corona the Units were closed in 
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March 2020. The other planned expenditures for inventories/ materials got a delay and are now 
reserved for 2021.   

Explanation project names (Abbreviations) 
Farm =    donations and costs of the production of the farm department 
Facility =   donations and costs of the services from facility department   
CBHB =  Community Based Homecare and Beekeeping program  

(ended and reported July 2020) 
CB-HCPB =   Community Based Homecare, Child Protection and Beekeeping program  

(started in July 2020) 
SSU-Q =   Special School Unit Quality project 
SSU- C =   Special School Unit Constructions (and inventories) project 
CSA =    Children with Special Abilities programs  
Scholarship =   Program for Secondary School students  
Hope House=   Assistance for University students  
Special project 1 =  This is about the corona seed package projects separate from the normal 
                                           exploitation.  
Special project 2 = This concerns the SSU- C project 
 
 

Risico analyse:  

Het bestuur onderkent een aantal beperkte risico’s in de begroting en bedrijfsvoering 2021:  
 
1. De Covid -19 crisis brengt onzekerheid over de voortgang van de programma’s en projecten. Het 
KidsCare team in Kenia ziet de noodzaak om zelfs extra zorg te bieden aan de kinderen en gezinnen 
welke door de gevolgen van de crises zijn getroffen. Met in acht nemen van de eigen 
gezondheidsbescherming, zal het team alles op alles zetten om die zorg te bieden.  
 
Onder meer met een voedselzadenpakketten-actie wordt ingespeeld op het bieden van een langere 
termijn voedselzekerheid. Dankzij de medewerking van de overheid kon die actie ordelijk en met alle 
nodige vergunningen verlopen. Voor dit soort zorg is ook budget in 2021 gereserveerd. 
 
2. Het wordt wel als risico gezien dat sommige programma’s vertraging oplopen. Zo zijn de Speciale 
School Units gesloten en kan het kwaliteitsprogramma voor die Units slechts beperkt worden 
voortgezet.  
 
3. In de oorspronkelijke financiële begroting 2021 zijn geen wijzigingen aangebracht. Bovenstaand is 
beschreven dat door corona de voortgang van de acties enerzijds vergroot is en anderzijds is 
vertraagd. Er zullen mogelijk ook in 2021 wijzigingen binnen de begroting optreden, maar het totale 
budget blijft leidend.  
 
4. Zoals eerder genoemd maakt de Covid-19  crisis het begroten van omzet en resultaat van de facility 
afdeling en haar conferentie activiteiten in Kenia onzeker. In het budget is reeds rekening gehouden 
met een beperkte opbrengt uit die bronnen. 
 
5. Het verloop van de koers EUR/K. Sh was tot 2019 redelijk constant: rond 1/115. Onder meer door 
de Covid -19  onzekerheid is de koers minder stabiel te worden. We hebben in dit jaarverslag gerekend 
met een koers van Euro/K.Sh = 1/118 voor boekjaar 2020 en 1/125 voor boekjaar 2021. 
 
6. De omvang van de begrote opbrengsten uit ‘incidentele donaties en acties’ in Nederland is vooraf 
moeilijk in te schatten. Dit geldt veel minder voor de donaties van vaste donateurs en voor de 
programma gerelateerde inkomsten van samenwerkingspartners.  
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7. Voor de lange termijn zal de ‘thuiszorg’ het vooral moeten hebben van de inkomsten van de 
Keniaanse overheid. De samenwerking met de overheden heeft hoge prioriteit. Het vordert gestaag, 
maar blijft ook in 2021 een onzekere factor.  
 
8. Niet alle lopende programma’s/ projecten hebben een volledige financiële dekking. Veelal is dit het 
gevolg van het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken door (Keniaanse) projectpartners. Met 
de huidige financiële reserves lijkt dit risico vanuit de huidige projecten goed op te vangen.  
 
9. In het centrum in Kenia werken 32 personeelsleden. Door trainingen en opleidingen die ook vanuit 
Nederland worden geïnitieerd, ontwikkelen onze medewerkers competenties, die ook buiten de 
KidsCare organisatie waardevol zijn. Mede als gevolg hiervan kan ongewenst verloop optreden. We 
versterken graag ons team omdat we deze waardevolle competenties graag voor KidsCare inzetten. 
We kunnen daarmee de kwaliteit verhogen en een aantrekkelijke werkgever zijn voor het team.  
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