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Financieel verslag 2021 

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 in Tanzania en Kenia. De kosten van de 
nieuwsbrieven, het internetdomein en de hosting van internetpagina’s van de stichting voor 2021 en het 
bezoek eind 2021 aan de scholen en de gesponsorde kinderen in Tanzania en Kenia zijn alle privé betaald. 
 
In 2021 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 lager onderwijs 
te volgen. De stichting werkt hiervoor samen met de Britse “The Mud House Children’s Foundation” (TMHF) ter 
plaatse. Acht kinderen zijn overgegaan naar de volgende klas. Joyce Simanga Kuyato beëindigde in september 
na haar National Exams en de Graduation Day haar lagere schoolopleiding. Zij start haar middelbare school 
opleiding in januari 2022 op de Peace House secondary school met boarding in Arusha. Na haar interview, test 
en toelating heeft zij daar vanaf eind Oktober tot half December 2021 de pre-form 1 opleidingsweken gevolgd. 
In 2021 had de stichting voor 8 van de 9 kinderen in Tanzania een privé sponsor. 
Voor de 4 gesponsorde kinderen in Kenia waren er in 2021 voor twee een privé sponsor. 
 
Bezittingen 
 

Banksaldo per 01-01-2021 12.697 Euro 

Donaties 2021 
 

7.835 Euro 

Afdrachten aan The Mud House Children’s Foundation (UK) 
 

-6.563 Euro 

Afdrachten aan Scholingsproject Kenia 
(via project Marie Culligan - FISI camp, Kenia) 
 

-743 Euro 

Uitgaven in Tanzania voor Joyce Simanga Kuyato i.v.m. start op 
middelbare school in Arusha. Betreft school fees, schoolkleding, reis- en 
andere kosten. (via Fred de Soet & Tijda Deisz) 
 

-542 Euro 

Bankkosten (zakelijke rekening) 
 

-137 Euro 

Banksaldo per 31-12-2021 12.552 Euro 

 
 
Schulden 
Geen. 
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Specificatie Donaties 2021 
 

Kind specifieke donaties (m.u.v. Joyce Simanga Kuyato) 5.250 Euro 
Donaties specifiek voor Joyce Simanga Kuyato 1.950 Euro 

Donaties specifiek voor scholingsproject in Kenia 550 Euro 
Algemene donaties 85 Euro 

 

Reservering 2022 

De sponsoring voor het schooljaar 2022 in Sakala (Tanzania) betreft acht kinderen via de TMHF, te weten: 
Kosena Mawaya, Lowasa Lospepa, Mussa Senge, Muteno Silomal, Naiduya Sirmei, Neema Soilal, Oloningo 
Ngalei en Panin Tuluya. De kosten voor deze 8 kinderen in Sakala worden geschat op 6.000 Euro. 
De kosten voor de vier kinderen van mama Joyce Kuyato die nu per Januari 2022 in Sakala op de Bright English 
Medium School lager onderwijs gaan volgen, worden geschat op 1.900 Euro. *) 
 
Voor Joyce Simanga Kuyato betreft het haar start op de Peace House Secundairy School in Arusha (Tanzania). 
De uitgaven voor haar schoolkleding, matras, e.d. zijn al in Oktober 2021 gedaan voor haar pre-form 1 periode. 
De totale kosten voor haar schooljaar 2022 worden geschat op 1.100 Euro. *) 
 
De reservering voor de sponsoring van vier schoolkinderen in Kenia bedraagt 750 Euro. 
 
*) De sponsoring van de kinderen van de familie Kuyato wordt gegarandeerd door T. Deisz en F. de Soet. 

 
 
Reserves in het banksaldo per 31-12-2021 
 
Algemene reserve 
- 750 Euro. 
 
Kind specifieke reserves 
- 4.895 Euro voor Joyce Simanga Kuyato voor uitgaven van haar middelbare school opleiding en/of uitgaven 

voor haar toekomstige noodzakelijke medische operaties. En vanaf 2022 gedeeltelijk voor de (initiële) 
lagere school opleidingskosten van nog vier kinderen uit het gezin van mama Joyce Kuyato. 
Het saldo is opgebouwd uit diverse in het verleden specifiek op haar naam gestelde donaties. 

 
Project specifieke reserves 
- 750 Euro voor het scholingsproject in Kenia in 2022. 
- 6.000 Euro voor het scholingsproject in Tanzania in 2022. 


