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Voorwoord

Voor u ligt het 4e jaarverslag van de Doetinchemse stichting Tan-kids.
Ons vierde jaar…..we beginnen al aardig onze draai te vinden. Veel dingen doen we niet meer voor het eerst
en gaandeweg beginnen we ons thuis te voelen in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking!
We hebben ons best gedaan om een prettig leesbaar verslag voor u te maken. In slechts 10 minuten leestijd
krijgt een helder beeld van ons werk in 2017. Natuurlijk ging het allemaal om “gezond en gelukkig opgroeien
in Tanzania”! Want samen met onze Tanzaniaanse partners zijn we dagelijks bezig om gezond geluk te
brengen bij de meest arme kinderen die nog geen hulp ontvangen.
In 2017 hebben we in het bijzonder genoten van de positieve impact die we inmiddels hebben op het leven
van de kinderen in ons project. Ieder kind dat lekker kan eten, spelen en naar school kan gaan geeft ons
blijdschap en energie om ons mooie werk te doen.
Ook komt door deze hulp een beweging in het gezin op gang..….
de hulp geeft opluchting;
de opluchting maakt plaats voor nieuwe hoop;
nieuwe hoop geeft energie voor nieuwe activiteiten: activiteiten, waarmee een zelfstandig gezinsleven wordt
opgebouwd! Sterke gezinnen vormen een sterke community! U leest er meer over in dit verslag.
In 2017 is ons werk mogelijk gemaakt door de steun en het vertrouwen van onze trouwe sponsors, vrienden
en familie. Samen met onze Tanzaniaanse partners zijn we trots en dankbaar dat onze nieuwjaarswens
werkelijkheid is geworden: samen mochten we bouwen aan een prachtig jaar!
Hartelijk dank! Wij wensen u veel leesplezier!

Het bestuur en de vrijwilligers van stichting Tan-kids.
Rob Klijnsma (voorzitter van het bestuur)
Tim Nahuis (penningmeester en secretaris van het bestuur)
Eunice van der Ster (algemeen bestuurslid)
Annette Klijnsma (directeur/kindercoach)
Christi van Noppen (huisstijl en nieuwsbrief)
Deogratias Buyonje (projectontwikkeling en fondswerving)
Edgar Nahuis (website en crowdfunding)
José Nahuis (communicatie gebedsmaatjes)
Sander Wassink (algemeen vrijwilliger)
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De organisatie en ontwikkeling
van stichting Tan-kids
Het is onze missie om als Nederlandse stichting samen te werken met lokale organisatie’s in Tanzania
die zorg en scholing bieden aan kwetsbare (wees)kinderen. Wij vinden dat ieder kind op de wereld recht
heeft op zorg, bescherming en liefde. Onze activiteiten zijn een combinatie van directe en indirecte hulp
aan kinderen en hun familie.
De organisatie wordt vormgegeven door een bestuur, een directeur en enkele
vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de sturing van de organisatie
en heeft in 2017 3 keer vergaderd. Het bestuur controleert en adviseert de
directeur, die de dagelijkse leiding heeft en het eerste aanspreekpunt is. De
directeur is samen met het bestuur verantwoordelijk voor het beleid.
Alle medewerkers van stichting Tan-kids werken op vrijwillige basis en zonder
salaris. Zij vormen samen een kostbaar team dat zich verantwoordelijk voelt
voor de stichting. Het team denkt na over wat we doen en hoe we dat het
beste kunnen doen. Iedere vrijwilliger doet dat op zijn/haar eigen manier en dat
leverde in 2017 o.a. de volgende prachtige bijdragen op: een nieuwe huisstijl,
een ontwerp voor crowdfunding en advertenties, nieuwe deskundigheid op het
gebied van financiën en fondswerving, een nieuwe lay-out nieuwsbrief en een
videoclip. In november hebben we met het team een gezellig etentje gehad.
Achterban
Ook is er vanuit onze achterban op allerlei manieren support gegeven! Het is
ronduit geweldig om te zien hoeveel mensen iets hebben betekend voor de
kinderen in Tanzania!
De Achterhoekse worshipband The Well
heeft ons uitgekozen als “het goede doel”
dat ruimte en aandacht krijgt tijdens hun
optredens. Ook hebben we verkoopkraampjes en presentatie’s gegeven tijdens
activiteiten in Doesburg. Hierdoor is
stichting Tan-kids in de eigen regio
bekender geworden en hebben we er
nieuwe sponsors bij gekregen. In 2017 is het
aantal privépersonen die ons op vaste en
regelmatige wijze ondersteunen, gestegen
naar 30. Deze sponsors zijn voor ons enorm
belangrijk: ze maken het mogelijk om
ons werk uit te kunnen voeren en om in
onverwachte situatie’s hulp te bieden aan
de kinderen en de gezinnen.
Ook het inleveren van lege inktcardridges en het deelnemen aan een “digitaal
kerstpakket” zijn activiteiten die ons als goed
doel geld hebben opgeleverd.
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Mooie extraatjes
We zijn geen voorstander van “het brengen van spullen naar Tanzania” omdat we het liefst de lokale
economie stimuleren. Aan de andere kant zijn er soms mooie kansen die we niet voorbij laten gaan! Zo
konden we tijdens ons jaarlijkse projectbezoek maar liefst 50 kilo kleding, rugtassen en spelmaterialen
weggeven! Ook kregen we een uniek aanbod van gratis vrachtruimte in een klein vliegtuigje dat naar
Dar es Salaam ging. We hebben deze kans gegrepen om 4 up-to-date computers in te zamelen voor het
kinderterrein. Samen met een grote kist duplo voor de kleuterschool is alles keurig aangekomen op de plaats
van bestemming.
Ondanks onze inspanningen om in contact te komen met scholen, is het ons in 2017 niet gelukt om een
sponsoraktie op een school te krijgen. Opvallend is dat er in 2017 wel een toename was van bedrijven die ons
wilde sponsoren, met name voor de bouw van het kantoor en de keuken op het kinderterrein.
Voor de schoolsponsoring en onze andere activiteiten hebben wij ook prachtige donaties van vermogensfondsen en verenigingen mogen ontvangen.
ONZE HARTELIJKE DANK GAAT UIT NAAR:
AniVizzion te Ulft
SVP Architectuur en stedenbouw te Amersfoort
Rosendaal Schildergroep te Beek
TOV eten in Tiel
Van Eldik uitvaartzorg te Varsseveld
Lokaal Kerstpakket
123inkt.nl
Ooipoortkerk te Doesburg
Pinkstergemeente Doetinchem
Worshipband The Well
Stichting Mini Manna Markt te Doetinchem
Dirk Bos Fonds te Waddinxveen
Stichting Casterenshoeve te Nijmegen
Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. te Uithoorn
Stichting Van Helden Tucker te Prinsenbeek
Stichting Oorsprong, Doel en Zin te Huizen
Stichting Jong te Amersfoort
Hofsteestichting te Alkmaar
Gebroeders van den Bosch stichting te Cuijk
Care4Needs te Groningen
De kinderen en families in Tanzania waarderen het bijzonder dat wij in 2017 gestart zijn met de zogenaamde
“gebedsmaatjes”. Gebedsmaatjes in Nederland bidden voor een specifiek kind en/of de ouder. Ook is er
wederzijds contact via social media of het schrijven van brieven. Veel van de Tanzaniaanse kinderen en
familieleden bidden voor hun gebedsmaatje in Nederland.
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Projecten

Tan-kids richt zich voornamelijk op de hulpverlening aan de meest arme kinderen die nog geen hulp
ontvangen.
Wij hanteren een gezinsgerichte, multidisciplinaire aanpak. Dat betekent dat we de gezinnen willen versterken
waar de kinderen (kunnen gaan) wonen en dat we een combinatie van verschillende soorten hulp en zorg
willen bieden. Dit doen wij, omdat we geloven dat verschillende levensgebieden elkaar onderling versterken
of verzwakken. Deze levensgebieden zijn: wonen, werk/inkomen, onderwijs, lichamelijke, sociale, emotionele
en geestelijke gezondheid en ouderschap.
Vanuit het schoolsponsorplan voorzien we kinderen van scholing,
voeding en waar nodig medische hulp. Hierdoor konden de meeste
kinderen bij hun familie blijven wonen. 5 kinderen zijn vanuit een onveilige
thuissituatie in een pleeggezin of op een boarding school geplaatst.
In de eerste helft van 2017 hebben 26 kinderen deelgenomen aan het
schoolsponsorplan en in het tweede half jaar waren dat 32 kinderen. Voor
het eerst hebben we 2 jongeren kunnen sponsoren voor een beroepsopleiding. Het gaat hier om (wees)kinderen in de leeftijd van 4-20 jaar die
zonder onze hulp niet naar school kunnen, en/of onvoldoende voeding
en medische zorg ontvangen. De kinderen hebben hun jaarlijkse toetsen en nationale examens gemaakt. Ze
konden doorstromen in het nieuwe schooljaar, binnen het onderwijssysteem van Tanzania.
De 16 families die bij deze kinderen horen, hebben gezinsbegeleiding
van de familie coach gekregen. De familie coach heeft in 2017 vaak
begeleiding gegeven bij ziekenhuisbezoeken, het regelen van noodhulp,
schoolbezoeken, jobtraining of het afsluiten van ziektekostenverzekeringen.
Het kinderterrein is in 2017 een bekende plek in de wijk geworden.
Tientallen kinderen hebben op het kinderterrein een boekje kunnen lezen,
hun huiswerk kunnen maken of hebben een luisterend oor gevonden. Middelbare scholieren missen thuis
vaak een rustige plek om te studeren. Zij vinden op het kinderterrein de nodige rust. Ze gaan samen aan een
picknicktafel zitten studeren, waar stroomvoorziening voor hun laptop of telefoon is. Ook zijn deze jongeren
een goed voorbeeld voor de kinderen van de basisschool. In 2017 hebben we muziekles voor de toneeldocent gefinancierd én de wekelijkse toneelles van zo’n 20 kinderen.
Dankzij fondsbijdragen is er een nieuwe boekenkast gekocht en is er een
grote tent op het terrein geplaatst. Onder deze tent vinden de kinderen
een droge plek tijdens het regenseizoen. “Buiten het regenseizoen wordt
de tent wel eens verhuurd; met de opbrengst wil onze partnerorganisatie
Share to Grow het terrein onderhouden.
Omdat er geen overdekte ruimte op het kinderterrein is, hebben we
een plan uitgewerkt om een kantoor en een keuken te bouwen. In 2017
ontvingen we donaties voor de eerste fase van de bouw. Het is een
belangrijke verbetering voor Share to Grow om gezinnen en samenwerkende partijen in een kantoor te kunnen ontvangen.
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Projectbezoek juni 2017

Op 10 juni hebben we de ouders en de lokale collega’s uitgenodigd voor een besloten vergadering.
We hebben de activiteiten van het pilot project Upendo Group geëvalueerd en het project afgesloten. We
hebben ontdekt dat de ouders meer (professionele) individuele coaching en training nodig hebben. Daarmee
kan er beter aansluiting gevonden wordt bij ieders noden, wensen en vaardigheden. Deze coaching en
training strekt zich uit over een heel aantal verschillende gebieden (o.a. mindset, marketing, money
managment en autonomie). Dit hebben we vervolgens beschreven in een verbeterprogramma.
Voorzitter Rob Klijnsma was ook aanwezig bij het projectbezoek en was
met name betrokken bij de eindevaluatie van het pilot projectrestaurant.
De 3 vrouwen die in dit restaurant hebben gewerkt, hebben hun nieuwe
ervaringen met ons gedeeld. Zij zijn vaardiger geworden op het gebied
van samenwerking, publiciteit, acquisitie, servicegerichtheid en prijscalculatie.
Vanuit
het
verbeterprogramma
hebben 16 personen deelgenomen
aan een cursus “Jobreadiness” en 20
personen aan een businesstraining met workshops. We werken hiervoor
samen met professionals van Work4 ALiving, een non-profit organisatie in
Dar es Salaam. Deze trainingen vragen veel voorbereiding en organisatie,
maar de deelnemers laten zien dat het hen inspireert en activeert.
Verschillende ouders zijn actief bezig met het maken en verkopen van
nieuwe producten. We zijn er trots op dat in 2017 een groeiend aantal
ouders in staat zijn geweest om een deel van de schoolkosten van hun kinderen zelf te betalen.
Ook hebben we op de besloten vergadering van 10 juni de eerste informatie gegeven over ons nieuwe
hulpprogramma: Family Based Child Care. Dit programma hebben we met Share to Grow ontwikkeld,
op basis van de activiteiten en ervaringen van de afgelopen 3 jaren.
Het programma richt zich op de basisbehoeften van kinderen en het
versterken van het gezin.
Lokale samenwerking
Omdat er ook een overdracht van de lokale samenwerking moest
plaatsvinden, hebben we in juni de betrokken scholen en gezinnen
allemaal bezocht. Door zelf uitleg te geven over deze verandering, kon er
rust en duidelijkheid gecreëerd worden. Deze bezoeken waren leerzaam
en leuk voor ons allemaal! Het is heel goed geweest voor de samenwerking. Last but not least hebben we tijdens ons projectbezoek een
aantal introductiegesprekken gehouden met social workers in Dar es
Salaam waar we in de toekomst mogelijk mee kunnen samenwerken.
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Professionaliteit

Het Better Care Network is een netwerk van organisaties in Nederland, die hulp bieden aan kinderen in
ontwikkelingslanden. Door de kennisdeling en documentatie van Better Care Network blijven wij alert
op ons beleid en de kwaliteit van ons werk.

De verbeteringen van onze
werkwijze zijn doorgevoerd in
het nieuwe hulpprogramma
voor kinderen en gezinnen
“Family Based Child Care”. In
2018 willen wij dit programma
door middel van deelprojecten
gaan uitvoeren.

Een beschrijving van dit programma vindt u via deze link:
http://tan-kids.nl/wp-content/uploads/2018/03/FBCC-program-description-def.pdf
Ook het lidmaatschap van de brancheorganisatie Partin, draagt bij aan
het bevorderen van onze professionaliteit. We leren van elkaar, terwijl
we onze ervaringen in de ontwikkelingssamenwerking delen. Tijdens de
Partin-dag op 30 september 2017, hebben we workshops gevolgd over
branding, vloggen en sociaal ondernemerschap.
Partin heeft ook een site met verhalen en artikelen, speciaal voor kleine
goede doelen zoals wij. We waren er trots op dat ons ingezonden verhaal
genomineerd was voor de verhalenwedstrijd. Helaas hebben we geen
prijs gewonnen.
Op de Partin-dag werden wij benaderd door de Stichting Care4Needs.
Tijdens deze dag, selecteerden zij kleine goede doelen voor hun nieuwe
project Care4Africa. We zijn door hen uitgekozen voor een gratis
promotionele video van ons werk in Tanzania. De opnamen vinden plaats
in april 2018.
Als lid van Partin konden we met korting adverteren in het magazine
“Erven en nalaten”.
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Financiële verantwoording
Balans van Tan-Kids over het jaar 2017
31-12-2017

31-12-2016

ACTIVA
Liquide middelen

€

€

5.915,00

Totaal activa

9.821,00

€

5.915,00

€

9.821,00

€

5.915,00

€

9.821,00

PASSIVA
Reserves:
- Continuïteitsreserve

€

-

€

- Bestemminsgreserves

€

-

€

- Overige reserves

€

€

1.915,00

3.821,00

€

1.915,00

€

3.821,00

Bestemmingsfondsen

€

4.000,00

€

6.000,00

Totaal passiva

€

5.915,00

€

9.821,00

Staat van baten en lasten over het jaar 2017
Realisatie 2017

Realisatie 2016

Baten
Baten eigen fondswerving

€

Baten gezamenlijke acties

€

Baten acties

€

Overige baten

€

€

26.523,00
1.093,00

€

120,00

€

1.477,00

€

-

27.748,00

€

29.345,00

28.971,00

€

29.335,00

831,00

€

529,00

€

1.721,00

€

2.248,00

Totaal lasten

€

31.522,00

€

32.112,00

Resultaat

€

-3.906,00

€

-2.767,00

€

-2.767,00

€

27.616,00

Besteed aan doelstelling

€

Kosten werving baten

€

Kosten beheer en administratie

Totaal baten
Lasten

Resultaatsbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- Bestemmingsfondsen

€

-2.000,00

€

-5.000,00

- Overige reserves

€

-1.906,00

€

7.233,00

Totaal resultaatsbestemming
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