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VOORWOORD
Tijdens het schrijven van dit voorwoord zitten we in Nederland nog volop in de Corona
Pandemie. Veel van onze trouwe (bedrijfs) sponsors maken financieel een moeilijke periode
door. Maar ook in Kenia heeft de bevolking het erg moeilijk door de lock down. Onze
scholen zijn sinds half maart 2020 gesloten en het is ten tijde van dit schrijven nog
onduidelijk wanneer ze weer open gaan. Onderwijs thuis via internet is uitgesloten. Buiten
de grote steden heeft vrijwel geen enkel gezin een vast internet abonnement en al helemaal
geen laptop.
Voor de meisjes in het vierde examenjaar is het zeer onduidelijk of de meisjes in november
of eventueel in december nog examen kunnen doen. Hun onderwijs achterstand beloopt nu
al twee en een halve maand en kan nog verder oplopen. Middels onze nieuwsbrief houden
wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op onze scholen.
In het afgelopen jaar heeft de stichting haar naam gewijzigd in Verkaart Foundation. Met de
oude naam was vaak verwarring of wij geen projectontwikkelaar waren. Tevens hebben wij
de tekst onder het logo aangepast naar: Bright future for the girls of Kenya. Bij de oude
tekst lag de nadruk op weesmeisjes waardoor men vaak het idee had dat wij weeshuizen
runden in plaats van kansarme meisjes naar de middelbare school te laten gaan. Het
bestuur gebruikt de rest van het jaar 2020 om haar beleidsplan te evalueren en aan de
nieuwe ontwikkelingen op de scholen aan te passen. Ook wordt beleid uitgewerkt hoe de
stichting meisjes wil laten doorstromen naar hogeschool en universiteit.
De verduurzaming van de projecten heeft in 2019 een grote stap kunnen maken.
Op de school voor jongeren met een beperking is een solar installatie aangelegd. De
douches zijn gerenoveerd en er is een schoon drinkwater bassin aangelegd. Ook is er een
nieuwe shade gebouwd. Op een middelbare school is een solar installatie aangelegd.
In december 2019 kreeg de stichting een bijdrage van een sponsor voor de renovatie van
de keuken en de eetzaal op de school voor jongeren met een beperking.

Ik dank namens de kansarme meisjes in Kenia al diegenen die zich belangeloos voor de
stichting inzetten en al diegenen die met hun gift ons werk in Kenia mogelijk maken.

Hans Verkaart
Voorzitter
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1. Missie, visie en strategie
1.1 Missie
Meisjes hebben in Kenia nog altijd een enorme achterstand. De stichting wil meisjes
ontwikkelen tot sterke onafhankelijke vrouwen die weer een voorbeeld kunnen worden voor
de meisjes in onze programma’s. De stichting vindt haar bestaansrecht in de Sustainable
Development Goals ( SDG’s ) van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties voor 2030 en
met name SDG 4: Gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs , SDG 5: Empowerment van
vrouwen en meisjes en SDG 10: ongelijkheid verminderen. Voor de realisatie van SDG 4, 5
en 10 investeert de stichting ook in de SDG’s 1, 2, 3, 6, 7, en 17 te weten: geen armoede,
geen honger, goede gezondheid en welzijn, schoon water en sanitair, betaalbare en
duurzame energie en partnerschap om de doelstelling te bereiken.
1.2 Visie
Wij hebben in bijna 30 jaar een stevige organisatie in Kenia neergezet. De stichting is
ontstaan vanuit de overtuiging dat als je in meisjes investeert, dit ook een positieve
uitwerking heeft op hun omgeving. Goed opgeleide vrouwen creëren een betere
leefomgeving voor hun families, krijgen minder kinderen en inspireren andere vrouwen. Op
de door de stichting gerealiseerde drie middelbare scholen met internaat krijgen meisjes
onderwijs, onderdak en gezonde voeding en volgen zij hun vierjarige middelbare opleiding.
En er is aandacht voor family planning, aids preventie en carrière mogelijkheden.
1.3 Strategie
De strategie en het beleid ligt vast in het meerjarenbeleidsplan 2018 - 2022.

Het Beleidsplan 2018-2022
is te downloaden op onze
website onder de kop
Management rapporten.
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2. Onze programma’s in Kenia
2.1 Middelbaar onderwijs met internaat
De stichting werkt voor haar belangrijkste doelstelling: (kansarme) meisjes een goede
middelbare school opleiding geven en opvang in een veilig internaat samen met, door de
stichting zelf gerealiseerde, drie middelbare scholen. Deze scholen liggen in Kwale County
een provincie gelegen aan de kust tussen Mombasa en Tanzania. De provincie behoort tot
de tien armste regio’s in Kenia.
De scholen worden geleid door een vrouwelijke directeur (Headteacher) en geven onderwijs
volgens de richtlijnen van het ministerie van onderwijs.
In 2017 heeft de Keniase overheid beslist dat voor 2022 het percentage kinderen dat naar
het secondair onderwijs gaat omhoog moet van nu 75 % naar 100 %. Hiervoor worden de
scholen verplicht om vier extra klassen met 55 meisjes te realiseren. In plaats van de huidige
vier klassen per leerjaar komen er nu vijf klassen. Dit betekent dat de drie scholen groeien
van 2500 meisjes naar 3300 meisjes in 2021. Het zal een grote uitdaging worden om de
schoollokalen, slaapgelegenheden en sanitaire voorzieningen zonder extra financiële steun
van de overheid aan te passen. In 2019 zijn op de drie middelbare scholen extra klas en
slaap lokalen gebouwd. De sanitaire voorzieningen zijn hier echter nog niet op aangepast.
In 2018 heeft de stichting 12 alumni’s ( universitair afgestudeerden uit het Verkaart
programma ) benaderd om een rol te gaan spelen in de begeleiding van meisjes op de
secundaire scholen. Tevens is hen gevraagd aan te geven hoe de stichting haar beleid de
komende jaren moet inrichten. Waar tien jaar geleden het halen van een diploma van de
secundaire school voor meisjes nog bijzonder was, is het nu gangbaar beleid. De alumni’s
hebben aangegeven dat de stichting ook moet investeren in universitair en hoger onderwijs
voor meisjes. Daarnaast gaan de alumni’s motivatie trainingen geven op de secundaire
scholen en zwakkere leerlingen in het eerste jaar begeleiden. De alumni’s zijn niet vergeten
waar ze vandaan komen en dat ze zonder deelname aan het Verkaart programma niet op
de universiteit hadden kunnen studeren. Ze begeleiden de secundaire scholen als vrijwilliger
en krijgen van de stichting alleen de reiskosten vergoed.
In 2020 zal de stichting beleid formuleren om een aantal meisjes door te laten stromen naar
universitair en hoger onderwijs.
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In onderstaande tabel staat een overzicht van de gesponsorde meisjes op de scholen:

2019

Totaal
meisjes

Eerstejaars
meisjes

610

206

2.2 Middelbaar technisch onderwijs met internaat
De stichting ondersteunt ook al vele jaren een Polytechnische school in Kilulu. Op deze
school kunnen, na de middelbare school, onze meisjes een tweejarige vakopleiding
volgen. In 2019 volgen 20 meisjes uit het Verkaart programma deze opleiding.
Na afronding van deze vakopleiding hebben alle meisjes direct een betaalde baan omdat
er een groot tekort is in Kenia aan technisch geschoold personeel.
In 2020 wordt onderzocht hoe meer meisjes van de middelbare scholen uit het Verkaart
programma te motiveren om vakgericht onderwijs te gaan volgen en te laten
doorstromen naar onze Polytechnische school.

2.3 Onderwijs met internaat voor jongeren met een verstandelijke beperking
De school met internaat biedt plaats aan 120 jongeren met een verstandelijke beperking en
jongeren met een verstandelijke/lichamelijke beperking. De stichting zorgt voor leerkrachten
die vakonderwijs geven aan de jongeren.
2.4 Gezinsvervangende opvang
De overheid heeft in 2019 nieuwe regels opgesteld waar de gezinsvervangende opvang aan
moet voldoen. Hierdoor heeft de stichting, in overleg met de leiding, moeten besluiten de 12
kinderen naar andere vormen van opvang en de opvang te sluiten.

7

3. Verduurzaming van de programma’s
3.1 Algemeen
In het beleidsplan 2018 - 2022 worden doelstellingen geformuleerd voor de verduurzaming
van onze programma’s in Kenia. Voor de verduurzaming worden aparte budgetten gezocht.
De voortgang van de verduurzaming is afhankelijk van het vinden van specifieke sponsors.
3.2 Schoon drinkwater
In Kenia zijn er in hoofdzaak nog geen waterleiding systemen aanwezig of sterk verouderd.
Dat geldt ook voor onze projecten. Hierdoor zitten onze projecten vaak dagen zonder water
en moeten tankwagens het drinkwater tegen hoge kosten laten aanvoeren.
Voor de school met internaat voor jongeren met een verstandelijke beperking zijn eind 2018
door een bijdrage van de stichting Umoja de financiële middelen verkregen voor de
renovatie van de douches, de watertoren en een schoon drinkwater systeem met 300.00
liter water. De school beschikt al tien jaar over een water bassin van een miljoen liter water
dat gedurende de regentijd wordt gevuld. De douches zijn in maart 2019 opgeleverd en in
het voorjaar van 2020 is het schoon drinkwater project voltooid.
3.3 Zonnestroom
Het electriciteitsnet in Kenia is sterk verouderd of bestaat nog niet en valt regelmatig soms
dagen uit. In het donker is het lastig huiswerk te maken, te koken en te eten. Op de school
met internaat voor jongeren met een verstandelijke beperking is het lastig om de kinderen
voor het naar bed gaan in het donker te wassen.
Op de school met internaat voor jongeren met een verstandelijke beperking heeft de
stichting Our Energy Foundation het gehele complex voorzien van een solar installatie en
ook de waterpompen op het solar systeem aangesloten.
Dezelfde stichting heeft op Kingwede secundary school in de zomer van 2019 een solar
installatie aangelegd met 54 solar panelen en 28 accu’s. Tevens is de borehole die de
school moet voorzien van drinkwater op de solar installatie aangesloten zodat het veelvuldig
gebruik van de generator bij stroomuitval tot het verleden behoort. Dezelfde stichting heeft
ook 15 verouderde desktops vervangen door 15 nieuwe laptops die aanzienlijk minder
energie gebruiken.
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3.4 Shade

Op de school voor jongeren met een
verstandelijke beperking is de shade ( een
overkapte ontmoetingsplaats voor de
jongeren ) in 2017 door houtrot afgebroken.
In maart 2019 is de shade op een moderne
wijze herbouwd middels beton kolommen en
een golfplaten dak.

3.5 Renovatie keuken/eetzaal school voor jongeren met beperking
De eetzaal en keuken van de school voor jongeren met een beperking was te klein voor het
aantal leerlingen en verkeerde in slechte staat. Het dak lekt en en de keuken zat onder de
rout door niet werkende afvoeren van de kooktoestellen op houtvuur. Door een sponsor
bijdrage in december 2019 kan de keuken en eetzaal in 2020 worden vergroot en
vernieuwd en voorzien van milieuvriendelijke kooktoestellen.
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4. Fondsenwerving

4.1 Particuliere sponsors
Verkaart heeft 64 privé sponsors waarvan er sommigen al tientallen jaren doneren. Deze
sponsors zijn gekoppeld aan een of meer meisjes. In oktober gaan elk jaar privé sponsors
mee naar Kenia om daar hun meisje te bezoeken.
Van de 64 privé sponsors hebben er 24 een contract voor periodieke schenking voor vijf
jaar, waarmee de gift aftrekbaar is van de belasting. Zonder dat het de gever wat extra kost
kan de gift hierdoor met 42 of 52 % worden verhoogd afhankelijk van het belastbaar
inkomen.
De 64 privé sponsors doneerden in 2019 € 76.000,—.
4.2 Stichtingen
De 9 stichtingen hebben € 168.000 gedoneerd.
4.3 Bedrijven
De 27 bedrijven hebben € 66.225 gedoneerd.
4.4 Totaal Fondsenwerving
In 2019 heeft Verkaart in totaal € 310.225,- van de bovengenoemde donateurs mogen
ontvangen.
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5. Evenementen
5.1 Golfen in Nederland
De stichting organiseert elk jaar op wisselende locaties haar golftoernooi. Dit jaar mochten
wij 14 flights verkopen en met de veiling bracht dit € 7.100,- aan sponsor bijdrage op.
5.2 Fietsen in Kenia
Elk jaar organiseert de stichting een mountain bike challenge in Kenia van 500 km. De route
wordt elk jaar in een ander gebied van Kenia uitgezet en moet voldoende uitdagend zijn.
De voorlaatste etappe eindigt op een van de scholen van Verkaart waar ook wordt
geslapen. Hiermee zien de deelnemers voor welk doel zij de mountainbike
challenge hebben verreden. De deelnemers hebben € 15.079,— aan sponsor bijdrage
bijeengebracht.
5.3 Beklimming Kilimanjaro
In 2019 is ook de Kilimanjaro beklommen en hebben de klimmers ook onze scholen
bezocht. De klimmers van de Kilimanjaro hebben € 21.200,- aan sponsor bijdrage
bijeengebracht.
5.4 Golfen in Kenia
In 2019 is met een groep golfers op verschillende golfbanen in Kenia gespeeld en is een
bezoek gebracht aan de scholen. De golfers hebben € 3.900,- aan sponsor bijdrage
bijeengebracht.
5.5 Totaal evenementen
In 2019 heeft Verkaart in totaal € 47.279,- vanuit de evenementen mogen ontvangen.

11

6. Nederlandse middelbare scholen

Het Segbroek College uit Den Haag heeft met 34 leerlingen en 5 begeleiders in oktober
onze projecten in Kenia bezocht. Deze reis is bijzonder leerzaam voor de leerlingen.
In het derde jaar hebben zij ongeveer dezelfde leeftijd als de meisjes in Kenia in het eerste
jaar. Tijdens het bezoek ontstaat begrip bij de Nederlandse leerlingen voor de
leefomstandigheden in Kenia en onder welke primitieve omstandigheden de meisjes in
Kenia hun middelbare opleiding volgen maar vooral dat blijheid en geluk niet afhankelijk zijn
van rijkdom.
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7. Onze organisatie
7.1 Het bestuur
Het bestuur bestaat in 2019 uit de volgende personen:
Hans Verkaart
Irene Henebiens
Ben Vos

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Het bestuur wordt ondersteund door Will van der Knaap.
Naast het bestuur zijn er een aantal vrijwilligers die het bestuur ondersteunen bij de website,
de nieuwsbrief, het golftoernooi, het fietsen en de moestuinen op onze projecten in Kenia.
Bij de fondsenwerving hebben wij vrijwilligers die contacten leggen met mogelijke nieuwe
sponsors. Het bestuur is deze vrijwilligers zeer erkentelijk.
Het bestuur brengt geen vergoeding in rekening voor haar bestuurstaken. De reiskosten
voor de bezoeken van het bestuur aan de projecten in Kenia worden door het bestuur
middels een sponsor bijdrage aan de stichting vergoed.
7.2 Directeur Nederland
De Directeur Nederland ontvangt een parttime ( 50 % ) salaris conform schaal 7 van de
functieclassificatie van de branche organisatie Goede Doelen Nederland. Deze vergoeding is
vooral bedoeld voor de vele werkzaamheden gemoeid met het organiseren van
evenementen en begeleiden van al onze bezoekers ( sponsoren ) naar en in Kenia en niet
aan de projecten zelf. Zie verder de Jaarrekening 2019.
De Directeur Nederland is met ingang van 1 juli 2020 met pensioen en wordt niet vervangen
waardoor de salariskosten per gelijke datum komen te vervallen.
7.3 Manager Kenia
Uiteraard is onze manager in Kenia een Keniaanse dame, aansluitend bij de doelstellingen
van onze stichting. De manager in Kenia coördineert al onze projecten en is de spil tussen
de organisatie in Nederland en de projecten in Kenia.
De manager werkt vanuit huis en huurt voor het bezoeken van de projecten vervoer. Naast
een salaris op basis van de Keniase normen ontvangt de manager een telefoon en internet
vergoeding. De kosten van vervoer worden op basis van de werkelijke kosten gedeclareerd
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8. Verantwoordingsverklaring
8.1 CBF - Erkend Goed Doel
De stichting heeft het keurmerk Erkend Goed Doel.
Een van de voorwaarden van het CBF is de jaarlijkse verantwoordingsverklaring die in dit
hoofdstuk volgt. Een Goede Doelen organisatie moet duidelijk maken hoe zij omgaat met
drie belangrijke principes:
- Binnen de organisatie moeten de volgende taken gescheiden zijn: besturen, uitvoeren en
toezicht houden.
- De organisatie moet haar financiële middelen zo effectief en efficiënt mogelijk besteden.
- Met de belangen van ‘stakeholders’ moet de organisatie zoveel mogelijk rekening
houden.
8.2 Bestuur, uitvoering en toezicht
De stichting hanteert bestuursmodel II van de SBF - code Goed Bestuur: Bestuur met
Titulaire Directie. Dit betekent dat het bestuur verantwoordelijk is voor het beleid en de
Stichting bestuurt. De uitvoering van het beleid is in handen van de directeur.
Het toezicht op de directeur is gebaseerd op de SBF - code Goed Bestuur deel 3: Toezicht
houden op de Directie. Het bestuur vormt het toezicht op de directeur met in het bijzonder
het financieel toezicht door de penningmeester van het bestuur.
8.3 Vrijwilligers
De stichting maakt gebruik van een aantal vrijwilligers. Tegenwoordig zijn vrijwilligers mensen
met een bepaalde focus en/of bijzondere vaardigheden die zich aan onze organisatie
verbinden. De stichting werkt met de vrijwilligers contracten van de branche organisatie
Goede Doelen Nederland.
8.4 ANBI
De stichting is een algemene niet winst beogende instelling en heeft daarom de ANBI
status. Met de ANBI status kunnen donateurs hun giften aan de Stichting van de belasting
aftrekken. Voor de ANBI status moet de Stichting voldoen aan de eisen van de
belastingdienst.
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8.5 Goede Doelen Nederland
De stichting is lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Lidmaatschap van
de branche organisatie is alleen mogelijk na erkenning van het CBF als Goed Doel. bij de
branche organisatie zijn de 150 grote Nederlandse Goede Doelen aangesloten. In de Goede
Doelen gids is de stichting opgenomen en staat ook op de website goededoelen.nl.
De Stichting voldoet aan de gedragscode van de brancheorganisatie. Kernwoorden zijn:
respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.
8.6 Raad voor de jaarverslaggeving
Onze jaarrekening wordt opgesteld conform Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties
categorie C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties tot € 500.000,- van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
8.7 Accountant
De jaarrekening wordt kosteloos, waarvoor wij veel dank verschuldigd zijn, opgesteld door
Camelot Accountancy uit Den Haag. Het concept wordt met de accountant besproken door
de penningmeester en de directeur. Vervolgens wordt de concept jaarrekening besproken in
het bestuur en vastgesteld. De jaarrekening wordt ondertekend door de voorzitter en de
penningmeester en vervolgens gepubliceerd op de website.
8.8 In gesprek met de achterban
De stichting luistert graag naar haar achterban. We willen weten wat er bij hen leeft en leren
van hun feedback. Daarom besteden we veel aandacht aan het te woord staan van mensen
die ons bellen, aanspreken en mailen of met ons meereizen naar de projecten.
Ook doen we mee aan onderzoeken en peilingen. We blijven zoeken naar manieren om
onze communicatie te verbeteren.
8.9 Klachten
De stichting heeft een klachtenregeling op haar website kenbaar gemaakt. Elke klacht zal na
ontvangst in de eerst volgende bestuursvergadering worden besproken en door de
directeur of een van de bestuursleden persoonlijk worden beantwoord.
In 2019 zijn er geen klachten ontvangen. De stichting werkt niet met telemarketing bedrijven
en stuurt geen bedelbrieven met kaarten of andere kleine presentjes. Door mond op mond
reclame, persoonlijk contact en een heldere doelstelling met lage overhead kosten worden
sponsors geworven.
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8.10 Jaarrekening 2019
De Jaarrekening 2019 is te downloaden op onze website onder de kop
Management rapporten.
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