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2019 – een jaar van mooie donaties en veel bezoeken aan sponsorkinderen 
Omdat wij een gezonde financiële basis willen behouden, hebben we in 2019 de focus vooral gelegd 
op het binnenhalen van donaties. En dat is zeker gelukt. Naast onze trouwe donateurs die ons 
structureel bleven steunen, mochten wij nieuwe donateurs verwelkomen die er ook voor gekozen 
hebben om ons op regelmatige basis te steunen. Ook werden we in 2019 opnieuw verrast door 
onverwachte, gulle en soms ‘onbekende’ donaties. Daarnaast konden we op initiatief en met hulp 
van één van onze sponsors een benefietconcert organiseren, waarbij we niet alleen mooie geldelijke 
bijdragen mochten ontvangen, maar ook nieuwe sponsoren konden verwelkomen.  

Het aantal sponsors bleef groeien in 2019, vaak met dank aan onze bestaande sponsors die ons 
verhaal graag verder vertellen. Maar ook vaak met dank aan Buba, die onze stichting onder de 
aandacht brengt bij toeristen die in Gambia zijn en aangeven dat ze graag iets zouden willen doen 
voor de kinderen in het land. 

Dit heeft ertoe geleid dat in het schooljaar 
2019-2020 maar liefst 89 kinderen naar school 
konden gaan via Kids2School. Een resultaat 
waarop wij bij onze start in 2015 nooit hadden 
durven hopen.  

In 2019 hebben wij de kans gehad om tijdens 
onze bezoeken aan Gambia veel van deze 
sponsorkinderen en hun families te bezoeken. 
Dit is en blijft altijd een bijzondere ervaring. 

Wij zijn niet alleen dankbaar voor de 
resultaten die we in 2019 bereikt hebben, 

maar ook voor het feit dat wij dit werk mogen doen. Dit kunnen wij echter niet zonder de steun van 
onze sponsors en donateurs.  

Daarom willen wij langs deze weg al onze sponsors, donateurs, bedrijven die Kids2School steunen en 
iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt, hartelijk danken voor alle steun die wij mogen 
ontvangen. 

Samen met jullie, kunnen wij blijven werken aan een betere toekomst voor kinderen in Gambia. Heel 
veel dank hiervoor, ook namens de kinderen en hun families in 
Gambia!! 

 

Het Kids2School team  

Mariëlle, Chantal, René, Buba, Elfie, Mathieu 
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Activiteiten en highlights in 2019 
 

Benefietconcert St. Anthony Brass 

Op 14 april 2019 konden we genieten van 
een Benefietconcert van St. Anthony Brass in 
het Clemens Domein Oud-Merkelbeek. Dit 
concert was geheel georganiseerd door 
Roger Cobben, die tevens ook een kind 
sponsort in onze stichting, en stond 
helemaal in het teken van Kids2School. Een 
mooie zondagmiddag op een prachtige 
locatie, waarin we niet alleen konden 
genieten van de prachtige composities van 
St. Anthony Brass, maar ook het verhaal van 
onze stichting mochten vertellen. Dit leverde 
mooie bijdragen op voor onze stichting en nieuwe enthousiaste sponsors, die met ingang van het 
nieuwe schooljaar 2019-2020 helpen om een kind naar school te laten gaan. Wij zijn erg dankbaar 
voor dit mooie initiatief van Roger en willen hem langs deze weg graag nog eens bedanken en ook de 
overige leden van St. Anthony Brass, Dave Wouters, Jo Voncken, Carl Harren en Bart Last. Ook veel 
dank aan Annemie Vallino-Ravetta en de vrijwilligers van het Clemens Domein voor het openstellen 
van het Clemenskerkje voor dit concert. Het was een bijzonder mooie ervaring. 

 

Hartverwarmende donaties 

Niet alleen bovenstaand benefietconcert heeft tot mooie donaties geleid, ook de vele structurele 
trouwe donateurs die wij inmiddels hebben, zorgen ervoor dat wij ons werk kunnen blijven doen. 
Rond de Kerstperiode ontvangen wij sinds een aantal jaren mooie bijdragen waarmee we onze 
financiële situatie gezond kunnen houden. Daarnaast hebben we nog een aantal onverwachte gulle 
giften mogen ontvangen, waarbij wij helaas niet altijd de herkomst kunnen bepalen. Wij zijn 

uiteraard heel blij met deze giften, maar 
vinden het jammer dat wij de gulle gevers niet 
persoonlijk kunnen bedanken.  

Vanuit restaurant Ciao Mimi ontvingen wij een 
bijzondere bijdrage van de eigenaar en van het 
personeel, dat een deel van de fooienpot aan 
ons gaf met als specifiek doel er rijst en andere 
eerste levensbehoeften van te kopen voor 
families die dit hard nodig hadden. Met deze 
bijdragen hebben wij twee families blij 
gemaakt met onder andere rijst en suiker. 
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Bezoek aan de sponsorkinderen in Gambia 

In mei en november 2019 hebben Elfie, Mathieu en Mariëlle 
Gambia weer bezocht. Tijdens deze reizen hebben we 
geprobeerd om zoveel mogelijk van onze sponsorkinderen en 
hun families te bezoeken. In totaal hebben we tijdens deze 
weken ongeveer 75 kinderen thuis kunnen bezoeken. Met hulp 
van Buba hebben we de verhalen kunnen horen van de families 
en ook hoe dankbaar ze zijn met de hulp voor hun kinderen.  

Dit blijven voor ons altijd hartverwarmende momenten, die wij 
graag overbrengen aan onze sponsors. 

We hebben 
ook weer 
persoonlijk 
kadootjes 

gebracht van een aantal sponsors voor hun 
kinderen, en ook op verzoek van 
sponsors/donateurs rijst en andere 
voedingswaren naar families gebracht. 

De gemaakte foto’s en de bijbehorende verhalen 
zijn na ons bezoek gedeeld met de sponsors en 
donateurs. 

 

 

 

 



 
 

Stichting Kids2School Jaarverslag 2019  4 
 

 

Sponsors ontmoeten hun sponsorkind tijdens hun reis in Gambia 

Ook in 2019 hebben wij gemerkt dat het persoonlijk zien van de 
armoede in Gambia leidt tot sponsoraanvragen. Een aantal mensen 
die op vakantie waren in Gambia, werden geraakt door de 
armoedige en kansloze situatie van veel mensen in Gambia, en met 
name van kinderen. Daarop besloten zij om een kind te sponsoren 
via onze stichting. Soms kwamen zij in aanraking met onze stichting 
door Buba, soms via ons netwerk. Ook werden wij gevonden via 
onze website. Als de sponsors nog in Gambia waren, hebben wij 
ervoor gezorgd met hulp van Buba, dat zij hun sponsorkind nog 
persoonlijk konden ontmoeten, iets wat zeer gewaardeerd werd 
door de sponsors.  

In enkele gevallen meldden potentiële sponsoren zich ook pas na 
hun reis naar Gambia. Ook hier vormt de impact die het zien van de 
armoede heeft gehad op hun, de basis voor de sponsoraanvraag.  

 

Promotie Kids2School in Gambia 

Zoals uit bovenstaande blijkt, helpt Buba onze stichting actief te promoten tijdens zijn werk als gids, 
waarbij hij veel op pad gaat met Nederlandse toeristen. Uiteraard promoot hij de stichting alleen 
wanneer dit gepast is en toeristen zelf aangeven dat zij graag willen helpen. Ook in 2019 heeft deze 
manier van werven weer een aantal nieuwe sponsors gebracht. In 
totaal hebben zich in 2019 zes nieuwe sponsors gemeld naar 
aanleiding van hun reis naar Gambia. 

 

Promotie van Kids2School in onze netwerken 
In 2019 zien wij een toename van sponsors buiten ons eigen 
netwerk. Deze komen met name uit de netwerken van onze 
bestaande sponsors en donateurs. Als ambassadeurs voor onze 
stichting vormen zij de basis van de mond-op-mond reclame, die 
voor ons van grote waarde is, naast onze eigen promotie. Dit 
levert niet alleen nieuwe sponsors op maar ook nieuwe 
donateurs.  
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Onze sponsorkinderen en hun sponsors 
In het schooljaar 2019-2020 gaan 89 kinderen naar school 
dankzij 64 sponsors. De leeftijd van de kinderen varieert van 7 
tot 17 jaar. Op dit moment gaan er 55 meisjes en 34 jongens via 
Kids2School naar school. We zijn blij dat we op deze manier ook 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van meisjes, die in 
Gambia vaker minder kansen krijgen dan jongens.  

De meeste kinderen gaan naar de lagere school. Acht kinderen 
gaan naar de middelbare school, waarvan van een aantal 
kinderen de sponsoring gestart is in een latere klas van de lagere 
school of pas op de middelbare school. Dit op speciaal verzoek 
van de betreffende sponsors om de schoolcarrière van deze kinderen voort te zetten die anders door 
geldgebrek van de ouders gestopt had moeten worden. Twee van hen doen naar verwachting in 
2020 eindexamen. In principe is het beleid van Kids2School om kinderen te laten starten op de lagere 
school, maar uiteraard maken wij graag een uitzondering voor kinderen die al verder in hun 
schooltraject zitten en noodgedwongen zouden moeten stoppen zonder sponsor.  

 

 

                

Alle sponsors hebben hun sponsoring in het schooljaar 2019-2020 voortgezet. Helaas hebben wij wel 
van een kind afscheid moeten nemen. Na de dood van zijn vader werd hij onhandelbaar voor zijn 
moeder en is hij meegenomen door zijn oom voor de verdere opvoeding. Omdat hij ook op school 
niet functioneerde, is hij door deze oom spijtig genoeg ook van school gehaald. Met pijn in ons hart 
hebben wij de betreffende sponsor hierover moeten informeren. Deze sponsor heeft daarop 
besloten om een ander kind een kans te geven, waarvoor wij uiteraard heel dankbaar zijn.  

Helaas liggen dit soort gebeurtenissen buiten onze invloedsfeer en deze benadrukken weer de 
verschillen in cultuur en hoe moeilijk deze vaak te doorgronden zijn. Wij zijn dan blij met het begrip 
dat onze sponsors hiervoor tonen. 
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Kosten van sponsoring 

In 2019 bedroegen de kosten voor het sponsoren van een kind 
75 euro per schooljaar. Deze kosten zijn inclusief twee 
schooluniformen, schooltas, een paar schoenen, boeken en 
oefenboeken, een rapportboek, een rekenset, en 
buitenschoolse activiteiten (sport, excursies).  

Voor een aantal kinderen hebben sponsoren besloten om 
naast het reguliere schoolgeld ook extra bijlessen te 
financieren. 

 

Selectie van de kinderen 

De selectie van de kinderen wordt gedaan door Buba, onze 
Kids2School coördinator in Gambia. Door zijn jarenlange werk 
als gids, reist Buba het hele land door en kent veel gezinnen. Hij weet welke gezinnen de steun het 
hardst nodig hebben, en gaat hier volledig objectief mee om. Ook in 2019 heeft hij intensief contact 
gehouden met de scholen en ouders om de voortgang van de kinderen te monitoren. 

 

Rapporten 

Kids2School heeft tot doel om sponsoring zo persoonlijk mogelijk te maken, en heeft ook in 2019 de 
sponsors weer op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun 
kind door het sturen van de rapporten. Niet alle scholen geven 
echter ieder semester een rapport uit, waardoor wij sponsors soms 
maar één of twee rapporten per jaar kunnen sturen. Buba doet hard 
zijn best om dan alsnog ieder semester rapporten te krijgen voor 
onze sponsors, maar dit lukt niet altijd. 

Het verzamelen van de rapporten blijft een uitdaging. Op veel 
scholen hebben docenten geen deadline voor het aanleveren van 
rapporten of zijn hier geen regels voor. Dit betekent dat het 
verkrijgen van rapporten vaak een langdurig proces is, waardoor 
sommige rapporten pas laat bij onze sponsors terecht komen. 
Helaas ligt dit buiten onze invloedsfeer en is dit inherent aan de 
Gambiaanse cultuur en (gebrek aan) regelgeving. 
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Zoals bij alle schoolgaande kinderen hebben wij 
kinderen die het uitstekend doen, kinderen die 
gemiddeld presteren en kinderen die het 
moeilijk hebben. Met name bij deze laatste 
groep proberen wij via Buba te achterhalen 
waar het probleem ligt. Hij neemt contact op 
met de ouders om een goed gesprek te hebben 
over de resultaten van hun kind en checkt ook 
bij de docent waar de oorzaak kan liggen.  

Tijdens onze reizen naar Gambia gaan ook wij op 
bezoek bij deze kinderen thuis om een gesprek 

te voeren met de ouders. Ook in 2019 hebben we dit gedaan. In sommige gevallen komen we dan 
schrijnende verhalen tegen. Zoals in één gezin, waar de moeder hard werkt omdat ze hun zonen een 
beter leven gunt en zij graag wil dat ze hun best doen op school. Helaas vindt de vader dit minder 
belangrijk en heeft op deze manier een slechte invloed op de kinderen, want in Gambiaanse 
gezinnen is het gezag van de vader veel sterker dan van de moeder. Buba probeert dan het gesprek 
aan te gaan met zowel de vader als de kinderen.  

We zagen ook dat veel kinderen in het laatste semester van het schooljaar 2018-2019 slechter 
gepresteerd hadden dan in voorgaande semesters. Ook bij de scholen was dit opgevallen, en een 
aantal kinderen hebben daarom tijdens de zomer in 2019, speciale zomerlessen gevolgd. 
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Activiteiten en uitdagingen in het jaar 2019 – een bijdrage van Buba Sowe, onze coördinator in 

Gambia 

Met genoegen deel ik mijn activiteiten voor het Jaarverslag 2019. Mijn 
focus in 2019 lag met name op het consolideren van de relatie met 
onze sponsors, de sponsorkinderen en hun families, en met de 
docenten. Ik ben nog steeds ongelofelijk trots op het feit dat ik een 
vertegenwoordiger ben van Stichting Kids2School. Ik vind het een 
voorrecht om zoveel fantastische, maar arme, kinderen te kunnen 
ontmoeten en helpen. 

Elk jaar laat ik mij leiden door ons belangrijke doel om 
kwaliteitsonderwijs mogelijk te maken voor de minst bevoorrechte 
kinderen in regio Banjul en in de provincies. 

Het rapport laat de voortgang en ontwikkeling zien van onze stichting. Het geeft een beeld van wat 
wij bereikt hebben, hoe het nu gaat en waar onze focus ligt voor het verbeteren van onze activiteiten 
om onderwijs mogelijk te maken voor kinderen in Gambia. Het rapport laat ook zien hoe de middelen 
besteed zijn met als doel om de beste leermiddelen te geven aan de kinderen.  

Prestaties van de kinderen  

2019 was een succesvol jaar. Er was een verbetering te zien in de prestaties van veel kinderen en de 
meesten gingen over naar de volgende klas. Om de kinderen te motiveren, vertel ik hen en zeker ook 
hun ouders, herhaaldelijk hoe belangrijk het is voor hun toekomst om goed hun best te doen op 
school. Ik geef niet op om deze boodschap over te brengen, om ervoor te zorgen dat de kinderen 
meer hun best doen met leren en hun ouders hen daarbij zoveel mogelijk stimuleren. 

Mogelijk verbeterpunt voor het komend jaar is om te zien of het mogelijk is extra bijlessen te regelen 
voor de kinderen, om zo met name de kinderen die het moeilijk hebben te helpen de lessen op 
school bij te benen.  

Sponsorgelden 

De sponsorgelden zijn als volgt besteed per kind:  

- Twee schooluniformen 
- Een paar schoenen 
- Een pakket les- en oefenboeken 
- Een pakje pennen en/of potloden 
- Een schooltas 
- Buitenschoolse activiteiten 

 
Conclusies  

2019 was een memorabel jaar, waarin de stichting hard blijft doorgroeien en het aantal kinderen dat 
via onze stichting gesponsord wordt blijft toenemen. Graag wil ik mijn waardering en dank 
uitspreken aan onze sponsors en donateurs voor hun steun aan de kinderen en hun begrip voor de 
situatie van de kinderen in Gambia. 
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Financieel jaarverslag 2019 
Onderstaand is het financieel jaarverslag over de periode 1-1-2019 tot en met 31-12-2019 van 
Kids2School opgenomen.  

 

 

Zoals al vermeld heeft de nadruk van de stichting in 2019 gelegen op het verwerven van meer 
donaties, hetgeen zijn vruchten heeft afgeworpen. Het aantal donaties is in 2019 substantieel 
toegenomen, waardoor in 2019 een positieve kasstroom is gerealiseerd en het werkkapitaal een 
gezond niveau heeft bereikt. Dit biedt naar de toekomst meer zekerheid voor de continuering van 
onze werkzaamheden.  

Ook in 2020 zullen wij ons inzetten het werkkapitaal op een gezond niveau te houden.  

 

Balans per 31-12-2019

Activa 31-12-19 31-12-18

Vaste activa
Laptop € 250 € 399
Totaal vaste activa € 250 € 399

Vlottende activa:
Vooruitbetaalde reis / kantoorkosten Buba € 200 € 200
Totaal vlottende activa € 200 € 200

Liquide middelen:
Rabobank € 843 € 104
Trust Bank Ltd. Gambia € 167 € 159
Kas € 0 € 0
Totaal Liquide middelen € 1.010 € 263

Totaal Activa € 1.459 € 862

Passiva

Vermogen € 1.429 € 832

Vlottende passiva:
Reservering sponsorouders € 30 € 30
Totaal vlottende passiva € 30 € 30

Totaal passiva € 1.459 € 862
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Inkomsten: 
In 2019 heeft wederom een toename van het aantal sponsoren plaatsgevonden. Verder zijn de 
inkomsten uit giften/donaties substantieel toegenomen. Ook hebben diverse sponsoren extra 
middelen beschikbaar gemaakt voor het kopen van extra’s, bijvoorbeeld rijst, voor de families. 
 
Uitgaven: 
Evenals voorgaande jaren bestaan de uitgaven voornamelijk uit de direct aan het onderwijs 
gerelateerde uitgaven en de maandelijkse bijdrage van EUR 50,- aan onze coördinator in Gambia, 
Buba Sowe, voor zijn persoonlijke inzet, brandstof en onderhoud van auto, telefonie, internet en 
printen.  
 
Ondertekening door bestuur 

 

 
 

  
Mariëlle Daemen 
Voorzitter 

Chantal Muyrers 
Penningmeester 

René van de Kandelaar 
Secretaris 

Staat van baten en lasten

Inkomsten: 2019 2018

Donaties / giften particulieren € 1.738 € 710
Sponsorouders € 6.657 € 5.650
Overige inkomsten (extra bijdrage voor families) € 350 € 0
Totaal inkomsten € 8.745 € 6.360

Uitgaven:
Schoolgeld sponsorkinderen € 6.600 € 5.530
Extra lessen sponsorkinderen € 162 € 420
Schoolmaterialen (tas, boeken, schoenen, fietsen) sponsorkinderen € 75 € 70
Extra's voor families (voedsel, kleding etc.) € 350 € 0
Reis / kantoorkosten  Buba Sowe € 600 € 600
Kosten webhosting € 85 € 85
Afschrijvingskosten € 150 € 150
Bankkosten € 127 € 120
Totaal uitgaven € 8.148 € 6.975

Resultaat € 597 -€ 615
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Vooruitblik 2020 
Ook in 2020 zullen wij Kids2School blijven promoten in ons 
netwerk en met behulp van onze sponsors en donateurs. We 
hopen daarmee meer sponsors en donateurs te werven. Dit alles 
voor ons doel om meer kinderen in Gambia naar school te laten 
gaan en hen daarmee een kans te geven op een betere toekomst. 
We zullen in 2020 ook blijven inzetten op het binnenhalen van 
donaties. Enerzijds om ervoor te zorgen dat wij onze stichting 
draaiende kunnen houden en anderzijds om een grotere buffer op 
te bouwen voor kinderen waarvan de sponsor stopt, zodat wij hen 
door kunnen laten gaan totdat er een nieuwe sponsor gevonden is. 

We blijven de huidige sponsors informeren over de voortgang van hun sponsorkinderen.   

 

Activiteiten gericht op sponsors 

We weten nu al dat de COVID-19 crisis roet in het eten zal gooien voor onze activiteiten gedurende 
2020. Zo zijn de scholen in Gambia voor een nog onbekende duur gesloten. Dit heeft uiteraard 
invloed op de rapporten die wij kunnen ontvangen gedurende het schooljaar 2019-2020 en wellicht 
ook voor het schooljaar 2020-2021. Ook ziet het er naar uit dat wij in 2020 geen bezoek aan Gambia 
kunnen brengen, en daarmee dus ook geen families, kinderen en scholen kunnen bezoeken. Onze 
focus in 2020 zal daarmee voornamelijk liggen op het informeren van onze sponsors over de gang 
van zaken in Gambia tijdens de COVID-19 crisis, zodra wij hierover een update ontvangen van Buba. 
Uiteraard hopen wij dat het schooljaar in september 2020 weer volledig van start kan gaan, en zullen 
wij nieuwe sponsors de informatie over en foto’s van hun kind sturen. Ook hopen wij dat bij een 
mogelijke start van het schooljaar in september 2020, wij weer schoolresultaten mogen ontvangen 
tegen het einde van 2020/begin 2021, die wij dan weer zullen delen met de sponsors. 

 
Promotie van Kids2School 

• Door de COVID-19 crisis, zal het voor Buba in 2020 moeilijk worden de stichting te promoten in 
Gambia. Omdat het toerisme plat ligt in Gambia, kan Buba zijn werk als gids niet uitoefenen 
gedurende een nog onbekende tijd in 2020. 

• Mond-op-mond reclame door onze sponsors en donateurs blijft voor Kids2School een belangrijk 
instrument en we hopen dat dit in 2020 opnieuw zijn vruchten zal afwerpen. 

• Onze Facebook pagina zullen we ook in 2020 inzetten voor het delen van nieuws vanuit de 
stichting, en voor het werven van sponsors en donateurs. 

Uiteraard zullen wij alle activiteiten tegen zo minimaal mogelijke kosten uitvoeren, zodat wij onze 
inkomsten zoveel mogelijk kunnen inzetten voor het naar school laten gaan van kinderen in Gambia.  
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Ook willen wij graag benadrukken dat alle reizen naar Gambia persoonlijk gefinancierd worden door 
de vertegenwoordigers van Kids2School en dat deze reizen niet uit de financiële middelen van de 
stichting betaald worden. 

Vrienden van Kids2School 
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