Stichting Stuur een Masai kind naar school
Financieel verslag 2020
Algemene opmerkingen
Met uitzondering van de kosten van de bankrekening worden alle giften en donaties alleen gebruikt ter
bekostiging van de scholingskosten van kansarme Masai kinderen. De kosten van de nieuwsbrief, het
internetdomein en de hosting van internetpagina’s van de stichting voor 2020 zijn privé betaald door de
voorzitter.
In 2020 werden door toedoen van de stichting in totaal negen kinderen in de gelegenheid gesteld om in Sakala
(een dorp in het dal tussen Wasso en Loliondo in Tanzania) op de Bright English Medium School kleuter en/of
lager onderwijs te volgen. De stichting werkt hiervoor samen met de Britse “The Mud House Children’s
Foundation” (TMHF) ter plaatse. Alle kinderen zijn overgegaan naar de volgende klas. Bright behoorde ook in
2019 tot een van de beste scholen in het district.
In 2020 volgde Ruth Kateyo met succes het tweede (en laatste) jaar van haar studie “Hotel Operations” op het
Sila College in Arusha. Haar sponsoring door de stichting is hiermee voltooid.
Corona (COVID-19 pandemie) impact
Door de Corona pandemie was er een algehele schoolsluiting vanaf 15 maart 2020 tot het einde van het jaar in
Kenia. Het werd zo een verloren schooljaar. Daardoor is een groot deel van de sponsorgelden van het jaar 2020
voor de Keniaanse schoolkinderen niet gebruikt.
Door de Corona pandemie is ook minder geld afgedragen aan TMHF vanwege de sluiting voor drie maanden
van de scholen in Tanzania vanwege de pandemie.
Bezittingen
Banksaldo per 01-01-2020

9.648,60

Euro

Donaties 2020
Afdrachten aan The Mud House Children’s Foundation
Afdrachten aan Scholingsproject Kenia
(via Marie Culligan project - FISI camp)
Afdracht aan (school) Ruth Kateyo (via Worldremit)
Bankkosten (zakelijke rekening)

7.770,00
-3.399,00
-121,59

Euro
Euro
Euro

-1.066,24
-134,40

Euro
Euro

Banksaldo per 31-12-2020

12.697,37

Euro

5.250,00
1.555,00
400,00
565,00

Euro
Euro
Euro
Euro

Schulden
Geen.
Specificatie Donaties 2020
Kind specifieke donaties (m.u.v. Joyce Simanga Kuyato)
Donaties specifiek voor Joyce Simanga Kuyato
Donaties specifiek voor scholingsproject in Kenia
Algemene donaties
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Reservering 2021
De aangegane verplichtingen voor schooljaar 2021 per einde 2020 betreffen negen kinderen, te weten Joyce
Simanga, Kosena Mawaya, Lowasa Lospepa, Mussa Senge, Muteno Silomal, Naiduya Srimei, Neema Soilal,
Oloningo Ngalei en Panin Tuluya.
De totale kosten voor het schooljaar 2021 voor deze kinderen wordt geschat op 6.750,00 Euro.
De reservering voor sponsoring van drie schoolkinderen in Kenia bedraagt 750,00 Euro.

Reserves in het banksaldo per 31-12-2020
Algemene reserves
- 1150,00 Euro. Voornamelijk bestemd voor Lowasa voor wie (nog) geen individuele sponsor is gevonden.
Kind specifieke reserves
- 4.050,00 Euro voor Joyce Simanga Kuyato t.b.v. haar toekomstige medische en/of vervolgstudie uitgaven.
Dit saldo is opgebouwd uit diverse in het verleden op haar naam gestelde donaties.
Project specifieke reserves
- 750,00 Euro voor het scholingsproject in Kenia.
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