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Voorwoord van de voorzitter  

 

In 2018 zijn er twee gebouwen geplaatst, allereerst een “Multi Purpose Hall”, een hal die voor 

vele doeleinden kan worden gebruikt, als kantine, of voor de ontvangst van ouders of verzorgers 

ten behoeve van informatiebijeenkomsten, voor het vieren van een “Graduation” en wellicht zelfs 

om te verhuren voor feesten, recepties en dergelijke zodat er ook inkomsten mee gegenereerd 

kan worden. De bouw van deze hal is voor een groot deel mogelijk gemaakt door het Veluws 

College Mheenpark uit Apeldoorn, die in 2017 een grote actie voor ons hebben uitgevoerd. 

 

Verder is het 7
de

 klaslokaal voor de primary classes gebouwd, een schooljaar begint in Kenia in 

januari en om de doorstroom van de leerlingen andermaal te garanderen, moest deze 01 januari 

2019 klaar zijn. De realisering van de klaslokalen werden en worden ondersteund dankzij de 

hulp van het bedrijf ’Çargo Network’ uit Oud-Beijerland. Dit bedrijf heeft zich (dankzij de eerdere 

aansluiting van een aantal vrijwilligers) met ingang van 2015 voor 5 jaar financieel verbonden 

aan de stichting, met name t.b.v. de bouw van de klaslokalen. 

 

 

Het gaat goed met Shika Tamaa, er zijn inmiddels bijna 120 kinderen die gesponsord worden 

door mensen in Nederland. Het adoptieplan ‘Kansloos Kind’ dat vanuit de oude stichting ‘Support 

for Homa Hills’ (SfHH) destijds is opgezet, is verder afgebouwd. In 2018 gingen er nog 6 

kinderen via het adoptieplan door op het basisonderwijs en 1 student op “College” (HBO). Pas als 

de 7 kinderen klaar zijn met de basisschool stopt dit adoptieplan.  

Andere activiteiten van SfHH zijn ook verder afgebouwd. Zolang de aangelegde buffer toereikend 

is, zal het beheer van de centrale accommodatie van YSDAK in Homa Hills, het Orange House, 

nog worden ondersteund, alsook het geitenproject en Home Based Care. 

 

 

Terugkijken is goed, maar vooruit kijken is vaak beter. En vooruitkijkend durf ik te stellen, dat 

tclb een volwassen organisatie is waarin mensen weten wat ze doen en moeten doen. Een 

stichting waarin, naast met verstand, vooral ook gewerkt wordt met het hart en daar kunnen we 

met zijn allen trots op zijn. Ook voor 2019 hebben we weer een uitdaging, maar met uw hulp, 

kunnen we die aan. 

 

 

 

Marjolijn van Arkel-Dalm 

Voorzitter 

  



 
 

 

1.  Verslag van het bestuur  

 

De volgende activiteiten zijn in 2018 uitgevoerd: 

• Bouw Multi Purpose Hall Jamilo school. 

• Bouw lokaal 7 primary Jamilo school. 

 

1.2  Activiteiten 

Bouw Multi Purpose Hall Jamilo school 

 

 

Bouw Multi Purpose Hall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Resultaat en opening Multi Purpose Hall  

 



 
 

 

Filmvoorstelling in Multi Purpose Hall 

 

Bouw lokaal 7 primary Jamilo school 

 

De schooljaren in Kenia lopen gelijk aan de kalenderjaren, om te waarborgen dat de leerlingen 

van de ‘laatstejaars’ door kunnen stromen naar een volgende klas, moet er elk jaar een lokaal 

worden bijgebouwd totdat de gehele primary (Basisschool) voltooid is. De primary in Kenia kent 

8 klassen, dat betekent dus dat er na dit 7
de

 lokaal nog 1 klaslokaal bijgebouwd moet worden. 

 

 

Bouw Lokaal 7 

  



 
 

 

2.  Toekomst 

 

De volgende activiteiten staan voor 2019 in de planning: 

• Bouw lokaal 8 primary Jamilo school. 

• Mogelijkheden bekijken voor doorgang pedagogische en didactische ondersteuning door 

studenten van de hogeschool Leiden. 

 

2.2  Activiteiten 

Bouw lokaal 8 primary Jamilo school 

De primary in Kenia kent 8 klassen, dat betekent dus dat er na het 7
de

 lokaal nog 1 klaslokaal 

bijgebouwd moeten worden, alhoewel er al enige jaren geluiden zijn de primary terug te brengen 

naar 6 klassen. 

 

 

  



 
 

 

3.  Organisatie 

 

De stichting draagt de naam: Stichting the children left behind (tclb). Zij heeft haar zetel in de 

gemeente Haarlemmermeer, kantoorhoudende te Hoofddorp, Westhove 47, postcode 2134VP, 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27249422 en 

RSIN nummer: 812121958. 

De stichting heeft een ANBI erkenning. 

 

3.1  Bestuur 

 

Op 31 december 2018 was het bestuur van de stichting als volgt samengesteld: 

 

Voorzitter:  Mevr. Marjolijn van Arkel-Dalm, Beethovenlaan 69, 2215SG, Voorhout. 

Penningmeester/Secretaris: Mevr. Ineke Dalm-van Stam, Westhove 47, 2134VP, Hoofddorp. 

Bestuurslid: Dhr. Ibo de Joode, Hulk 45, 8802NJ, Franeker. 

Bestuurslid: Mevr. Geertje Scharp, (adres op verzoek niet vermeld). 

 

 

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Bestuursleden kunnen 

voor een aansluitende periode worden herbenoemd. 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 

recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het 

bestuur goedgekeurde kosten. 

 

Dhr. Ibo de Joode is eveneens coördinator van het project Support for Homa Hills (SfHH). 

Mevr. Ineke Dalm-van Stam is eveneens coördinator van Shika Tamaa en kansloos kind. 

 

3.2  Vrijwilligers 

 

De stichting heeft de volgende vrijwilligers: 

Dhr. Jan Dalm, Coördinator the children left behind (tclb). 

Dhr. Sander van Arkel. 

Dhr. Chris Honcoop. 

Mevr. Anja Honcoop-Dalm. 

Dhr. Frits Roukens. 

Mevr. Lidy Roukens-Spruijt. 

  



 
 

 

4.  Jaarrekening 

 

Jaarrekening 2018 stichting tclb     

       

Inkomsten    2018  2017  

Giften t.b.v. Kansloos Kind    €            155,00    €         470,00   

Giften t.b.v. Shika Tamaa    €         8.195,00    €    10.878,00   

Giften t.b.v. SfHH/YSDAK    €                      -      €         270,00   

Giften t.b.v. the children left behind    €         6.037,00    €    17.869,61   

Overig    €              40,00    €           20,00   

Rente spaarrekening over 2017    €              10,40    €           23,47   

Totale inkomsten     €       14.437,40    €    29.531,08   

       

Bestedingen       

Kansloos Kind    €            472,88    €         393,86   

Shika Tamaa    €         9.177,09    €      9.322,31   

SfHH/YSDAK    €         1.702,20    €      2.106,27   

The children left behind    €       14.864,45    €      7.180,74   

Bankkosten    €            155,93    €         163,18   

Registratiekosten (Partin)    €              60,00    €           60,00   

Overig    €              41,42    €         586,02   

Toegevoegd/onttrokken aan reserves   €      -12.036,57    €      9.718,70   

Totale kosten/bestedingen     €       14.437,40    €    29.531,08   

       

Activa       

Lopende rekening    €         6.564,91    €    17.611,88   

Zakelijke spaarrekening    €         9.407,87    €    10.397,47   

Vorderingen en overlopende activa    €                      -      €         436,70  * 

Totale activa     €       15.972,78    €    28.446,05   

       

Passiva       

Eigen vermogen / Reserveringen      €    28.446,05   

Saldo 01-01-2019: Kansloos Kind    €         5.379,30     

Saldo 01-01-2019: Shika Tamaa    €         1.807,90     

Saldo 01-01-2019: SfHH/YSDAK    €         5.889,25     

Saldo 01-01-2019: tclb    €         2.896,33     

Overlopende passiva    €                      -      €                   -     

Totale passiva     €       15.972,78    €    28.446,05   

       

   * = contant terug betaald t.g.v. Shika Tamaa  



 
 

 

4.1  Jaarrekening 

 

Saldo 01-01-2018 IN 2018: UIT 2018: Saldo 31-12-2018   in/uit reserves   Saldo per 01-01-2019 
min gedeelde kosten:€82,26 per 

project         
min gedeelde kosten:€51,73 per 

project 

 €                          7.133,23    €                -1.702,20   €                      5.431,03     €                       -1.702,20     €                           5.379,30  

 €                          2.177,51   €                         155,00   €                    -472,88   €                      1.859,63     €                          -317,88     €                           1.807,90  

 €                          6.923,09   €                      8.195,00   €                 -9.177,09   €                      5.941,00     €                          -982,09     €                           5.889,25  

 €                        11.775,51   €                      6.037,00   €               -14.864,45   €                      2.948,06     €                       -8.827,45     €                           2.896,33  

  €                            40,00   €                       -41,42   €                             -1,42     €                               -1,42     

          

          

   €                    -155,93   €                        -155,93     €                          -311,86     

   €                       -60,00   €                          -60,00     €                          -120,00     
 €                        28.009,34   €                    14.427,00   €               -26.473,97   €                    15.962,37     €                     -12.262,90     €                         15.972,78  

  €                            10,40    €                            10,40     €                              10,40     

    €                    15.972,77    €                      12.036,57    

        

  Gedeelde kosten  2018: €54,33 per project     

  Gedeelde rente 2018: €2,60 per project     

        

  JAARREKENING ING 2018:       

  Saldo lopende rekening 31-12-2018  €                      6.564,91      

  Saldo spaarrekening 31-12-2018  €                      9.407,87      

    €                    15.972,78      

        
 



 
 

 

5.  Begroting 

 

Begroting 2019 stichting tclb     

     

Inkomsten   2019  
Giften t.b.v. SfHH/YSDAK    €              -     
Giften t.b.v. Kansloos Kind 6 sponsors a €30  €               180,00   €      180,00   
Giften t.b.v. Shika Tamaa 12 sponsors beroepsonderwijs  €            1.800,00    

 15 sponsors voortgezet onderwijs  €            1.800,00    

 10 sponsors speciaal onderwijs  €            1.000,00    

 85 sponsors basisonderwijs  €            3.400,00   €   8.000,00   
Giften t.b.v. the children left behind jaarlijkse acties  €            1.000,00    

 giften van bedrijven & particuliere donaties  €            4.000,00   €   5.000,00   
Totale inkomsten    € 13.180,00   

     

Bestedingen     

Bankkosten    €      160,00   
Registratiekosten (Partin)    €        60,00   
SfHH/YSDAK project Homa Hills/Orangehouse KES 15000/€ 140 p.m.   €  1.680,00   
Kansloos Kind 6 kinderen basisonderwijs / 1 kind college   €      300,00   
Shika Tamaa 8 studenten beroepsonderwijs  €            1.800,00    

 4 kinderen voortgezet onderwijs (boarding)  €               800,00    

 11 kinderen voortgezet onderwijs dagschool  €            1.320,00    

 4 kinderen speciaal onderwijs  €            1.000,00    

 85 kinderen basisonderwijs  €            3.400,00   €   8.320,00   
The children left behind bouw nieuw klaslokaal & inrichting  €            4.000,00    

 transport/diversen  €               100,00    

 onderhoud gebouwen & terrein  €               200,00   €   4.300,00  *zie 5-jarenplan op de website 

Totale kosten/bestedingen    € 14.820,00   
 



 
 

 

Bijlage 1 

5-jarenplan 2016-2020 

Zie voor 5-jarenplan (2016-2020) zie: http://thechildrenleftbehind.com/stichting/5-jarenplan 

 

Internetsite project Support for Homa Hills 

http://www.supportforhomahills.nl 

 

 

http://thechildrenleftbehind.com/stichting/5-jarenplan
http://www.supportforhomahills.nl/

