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Stichting Kinderen van Lamin Village
Koperweg 23
2401 LH Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn, 26 juni 2018
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2017
van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met het jaarverslag en de overige gegevens opgenomen
in de bij deze rapportage opgenomen jaarstukken.

Algemeen
Doel stichting
De stichting heeft ten doel:
a. het verlenen van steun aan kansarme en behoeftige kinderen en hun families in Lamin Village
(Gambia), in de vorm van tijdelijke financiële ondersteuning aan hulpbehoevende gezinnen, met name
voor wat betreft onderwijs en gezondheidszorg;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door de heer G. Bruijnes (voorzitter), de heer C. Havenaar (secretaris),
mevrouw I.A. Bruijnes-Dekker (penningmeester) en E.M. Havenaar-Kloosterman. Het bestuur is
onbezoldigd.
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Jaarverslag stichting “Kinderen van Lamin” 2017
Het jaar 2017 is het laatste jaar van ons 5 jarig beleidsplan , ik kopieer de doelstellingen uit dit rapport :
“Wat willen wij tot 2017 bereiken?
- Opleveren van een volledig werkzame nursery en primery school in Lamin, die op een financieel gezonde
manier door de plaatselijke community geëxploiteerd kan worden.
- Het voltooien van de bouw van de kliniek en het overdragen daarvan aan de community.
- Het verder intensiveren van ons stage programma.
-Het initiëren, begeleiden en eventueel financieel ondersteunen van projecten op andere plekken in Gambia.
- Het onderzoeken of een school voor vakopleiding tot de mogelijkheden in Gambia behoort. Eventueel in
samenwerking met andere projecten.
- Samenwerking zoeken met andere stichtingen, zodat wij ervaringen kunnen uitwisselen.”
Laten wij nu kijken of wij deze doelen bereikt hebben:
1.

Met de Babylon school hebben wij meer dan onze beoogde doelstelling bereikt.
Zowel de nursery- als de primeryschool komen financieel steeds meer op eigen benen te staan. Hoewel
er nog steeds ondersteuning nodig is via onze stichting dekken de schoolgelden en de financiële giften
door particulieren steeds meer de exploitatie van de school. Met Essa hebben wij een kundige en
betrouwbare directeur die door zijn extra opleiding steeds beter in staat is de school te leiden.
Op de Babylon school is zelfs meer gebeurd dan in de doelstelling beschreven:
Er is met financiële ondersteuning van MRC Holland een 3 verdiepingshoge ( uniek in Gambia) nieuwe
school gebouwd. Deze school gaat extra kinderen huisvesten van de primery school. Voorts wordt er
een secondary schoolopleiding gestart, zodat wij de plaatselijke kinderen nog langer kunnen opleiden.
Totaal zullen er binnen enkele jaren 1500 kinderen les krijgen op onze school, voorwaar een resultaat
om trots op te zijn.
Doordat er steeds meer leerlingen komen, zullen de schoolinkomsten toenemen en het
exploitatieresultaat hopelijk positief zijn, zodat nieuwe investeringen ook door de gemeenschap zelf
kunnen worden gefinancierd.
Trots zijn wij ook op onze leerkrachten, zij behoren tot de top van Gambia en landelijk gezien zijn de
resultaten die onze leerlingen behalen zeer goed te noemen.
Natuurlijk houden wij hier wensen, de keuken moet gerenoveerd worden, het gebouw van de nursery
school moet ook vernieuwd worden. Hier gaan wij de komende jaren mee aan de slag.

2.

De kliniek is er zeker gekomen en hoe !!!! Onder de bezielende leiding van onze directrice Anna de
Koning is er een privékliniek ontstaan die inmiddels een goede naam heeft opgebouwd in Gambia.
In 2017 heeft de stichting nog subsidie moeten verlenen om de exploitatie rond te krijgen. In 2018 zijn
de verwachtingen dermate gunstig dat wij verwachten dat het ziekenhuis volledig op eigen benen kan
staan.
De komst van enkele Hollandse doctoren heeft zeker bijgedragen aan een betere bezettingsgraad. Ook
werkte dit heel inspirerend voor de Gambiaanse medewerkers.
Jammer genoeg moesten wij in de loop van 2017 afscheid nemen van twee van onze doctoren, die in
Sierra Leone nog grotere nood zagen dan in Gambia. Toch is het met grote inzet van de rest van het
team gelukt om de kliniek op een hoger niveau te brengen en daardoor de patiënten aantallen te
verhogen.
Ook de satellieten, die in goede samenwerking met Wilde Ganzen gebouwd zijn, hebben bijgedragen
aan een positievere exploitatie. Het is met name in deze satellieten te merken dat de mensen in Gambia
erg arm zijn en nauwelijks geld hebben om de toch zeer goedkope medische hulp te betalen. Vaak
gebeurt het dat de hulp en ook de medicijnen gratis moet zijn.
Er is nog wel wat marketing inspanning nodig om met name de satellieten bij de bevolking onder de
aandacht te brengen. Men is heel traditioneel en schakelt moeilijk over naar iets nieuws.
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In 2017 zijn er plannen gemaakt om bij de kliniek een tandartsenpraktijk te bouwen.
Apparatuur is o.a. beschikbaar gesteld door de GGZ in Leiden en uiteindelijk worden er twee
werkplekken volledig ingericht en geïnstalleerd door De DHIN in Houten.
3.

Ons stageproject liep in 2017 goed door. Wij hadden enkele enthousiaste groepen, die daadwerkelijk
bijgedragen hebben aan de organisatie van de school en de dagelijkse werkzaamheden in het
ziekenhuis.
Als ik de stagiaires geloven mag, vinden zij het fantastische ervaring om op deze manier het Afrikaanse
leven te leren kennen.
Gambia is beslist geen gevaarlijk land, de bevolking is vredelievend en zorgt goed voor zijn gasten.
Kortom een aanrader om een keer te proberen.

4.

In 2017 hebben wij twee schoolprojecten afgerond: Mandinary en Kombo Keravan. Gefinancierd door
MRC Holland , begeleid door onze bouwkundigen en gebouwd door onze plaatselijke aannemer ( Omar
Jarju) mochten wij twee scholen overdragen aan de plaatselijke autoriteiten.

5.

Ons tuinproject loopt prima door. Vooral in de droge tijd wordt er veel geoogst en optimaal gebruik van
gemaakt. De vraag naar stukjes grond is groter dan wij kunnen aanbieden.
Onze hoop is dat wij binnen enkele jaren nog een stuk braakliggend terrein kunnen ommuren en
ontginnen.

6.

De bouw van de nieuwe universiteit in samenwerking met het episcopaat van Gambia is in volle gang.
De eerste gebouwen kunnen hopelijk in 2018 worden opgeleverd. Wij zijn dan in staat om studenten met
een gedegen opleiding af te leveren aan de gemeenschap van Gambia. De opleiding zelf gebeurt door
het episcopaat, de bouw is onze verantwoording.

7.

De gemeenschap Lamin verloor in 2017 zijn Alikalo ( burgemeester) . Wij hebben soms hard tegen hard
onderhandeld, maar uiteindelijk in goed overleg de afgelopen jaren veel bereikt. “The sky is the limit”
was zijn uitgangspunt. Wij hopen op een even goede samenwerking met de nieuwe alikalo.

8.

Samenwerking met andere stichtingen valt eigenlijk tegen. Dit zal wel een mentaliteitskwestie zijn.
Iedereen doet zijn werk vrijwillig en staat voor zijn eigen project. Realiteitszin is vaak ver te zoeken. Toch
zullen wij daar waar mogelijk samen werken.

In 2018 gaan wij verder met onze taak: de kinderen van Lamin en omgeving geven waar ieder kind ter wereld
recht op heeft: gezondheid, opleiding en voeding.
In 2023 hopen wij bereikt te hebben wat wij ons voorgenomen hadden en kunnen wij onze projecten definitief
overdragen aan de gemeenschap van Lamin.

Alphen aan den Rijn, 26 juni 2018
Voorzitter,

Secretaris,

G Bruijnes

C. Havenaar

Penningmeester,

Bestuurslid,

I. Bruijnes

E.M. Havenaar
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Balans per 31 december 2017

ACTIVA
€

31-12-2017
€

€

31-12-2016
€

Vlottende activa
Liquide middelen

1

Totaal

61.507

57.100

61.507

57.100

14.332

6.925

47.175

50.175

61.507

57.100

PASSIVA
Stichtingvermogen
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

2

Totaal
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Staat van baten en lasten over 2017
€
Donaties
Lasten

3
4

2017
€

868.842
-860.288

€

2016
€

702.167
-696.181
8.554

5.986

Beheerkosten

1.147

1.034

Saldo

7.407

4.952
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Kinderen van Lamin Village is feitelijk en statutair gevestigd op Koperweg 23, 2401 LH te
Alphen a/d Rijn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 56349351.
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Kinderen van Lamin Village, statutair gevestigd te Alphen a/d Rijn,
bestaan voornamelijk uit het verlenen van steun aan kansarme families in Lamin Village (Gambia), in
de vorm van tijdelijke financiële ondersteuning.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor
de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de
nominale waarde.
Grondslagen
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het totaal van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de donaties en alle aan het
verslagjaar toe te rekenen uitgaven. De uitgaven worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen. Het netto resultaat wordt verantwoord in het jaar waarin deze is
gerealiseerd.
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Toelichting op de balans per 31 december 2017
Activa
Vlottende activa
1 Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.

31-12-2017
€
61.507

31-12-2016
€
57.100

2017
€
6.925
7.407

2016
€
1.973
4.952

14.332

6.925

31-12-2017
€
47.000
175

31-12-2016
€
50.000
175

47.175

50.175

Passiva
Stichtingvermogen
Stichtingvermogen
Stand per 1 januari
Batig saldo
Stand per 31 december

Kortlopende schulden
2 Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen projectkosten
Accountantskosten
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
3 Donaties
2017
€
793.795
75.047

2016
€
562.638
139.529

868.842

702.167

4 Lasten
Projectkosten

860.288

696.181

Projectkosten
Projectkosten ten behoeve van scholen
Projectkosten ten behoeve van klinieken
Projectkosten ten behoeve tuinbouw
Diversen

786.183
39.721
22.000
12.384

582.122
85.310
4.000
24.749

860.288

696.181

Dontaties Stichting MRC Holland
Dontaties particulieren

Alphen a/d Rijn, 26 juni 2018
Ondertekening bestuur:

G. Bruijnes
voorzitter

C. Havenaar
secretaris

E.M. Havenaar-Kloosterman

ref: JH/HG/159541
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I.A. Bruijnes-Dekker
penningmeester

