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Financieel verslag 2017 

Algemene opmerkingen 

• De stichting is opgericht op 9 januari 2017. 

• De oprichtingskosten (notariskosten, KvK) van de stichting zijn privé betaald door de voorzitter van de 
stichting mevr. A. Moolhuijsen. 

• De kosten van het internetdomein en de hosting van internetpagina’s van de stichting voor 2017 zijn privé 
betaald door de voorzitter. 

• De kosten voor promotie van de stichting (kraamhuur Baarn, drukwerk, flyers) van stichting zijn in 2017 
privé betaald door de voorzitter. 

• Met uitzondering van de kosten van de bankrekening worden alle giften en donaties alleen gebruikt ter 
bekostiging van de scholingskosten van kansarme Masai kinderen. 

 
In 2017 werden door toedoen van de stichting in totaal vijf kinderen in de gelegenheid gesteld om in Sakale (bij 
Wasso, Tanzania) op de Bright English Medium School kleuter en/of lager onderwijs te volgen. In eerste 
instantie was dit Oloningo. Door het vinden van meer kind gerelateerde sponsors konden ook Muteno, Panin 
en Korsena begin 2017 ook starten met hun eerste schooljaar. Joyce werd al sinds 2014 privé gesponsord en 
startte in de derde klas. De ondersteuning van Joyces opleiding verloopt in overleg met haar sponsors sinds 
september 2017 ook via de stichting. 
De stichting werkt zeer nauw samen met de Britse “The Mud House Children’s Foundation”. In 2017 zijn er in 
Amsterdam en Parijs diverse ontmoetingen met het UK bestuur geweest. Nieuwe kandidaat Masai kinderen 
(van de The Mud House Children’s Foundation wachtlijst), de ontwikkelingen rondom de schoolkeuze en de 
nieuwe boarding faciliteiten ter plaatse waren onder andere onderwerp van gesprek. Alle benodigde bedragen 
voor schoolgeld en boarding kosten worden per kind overgemaakt naar de UK-rekening van The Mud House 
Children’s Foundation, die vervolgens de schoolzaken in Tanzania initieert en monitort. 
 
Bezittingen 
 

Banksaldo per 01-01-2017 0,00 Euro 
Donaties 8055,00 Euro 
Afdrachten aan The Mud House 
Children’s Foundation 

-3465,00 Euro 

Bankkosten (zakelijke rekening) -114,40 Euro 
Banksaldo per 31-12-2017 4475,60 Euro 

 
Schulden 
 
Geen. 
 
Reservering 2018 

De aangegane verplichtingen voor schooljaar 2018 per einde 2017 betreffen de kinderen Joyce, Oloningo, 
Muteno, Panin en Korsena. De totale kosten voor het schooljaar 2018 voor deze kinderen bedragen in totaal 
ongeveer 4000 Euro. Het is al zeker dat enkele sponsoren weer voor 100% een kind zullen sponsoren in 2018. 


