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Voorwoord
Ons vijfde jaarverslag! 

Stichting Tan-kids is alweer 5 jaar actief in de Tanzaniaanse jeugdhulpverlening! Dat betekent dat de eerste 
kinderen die wij gingen helpen inmiddels ook vijf jaar ouder zijn! In dit jaarverslag leest u hoe het met hen 
gaat. 

Het is opnieuw gelukt! MINDER ARMOEDE en MEER GEZOND GELUK voor kinderen in Tanzania. Dat is ons 
doel, onze missie en onze passie! 

Het jaar 2018 kenmerkt zich door nieuwe wegen die we hebben gevonden om ons werk te verbeteren en uit 
te breiden. Dat maakt 2018 bijzonder. 

Ons werk is mogelijk gemaakt door veel mensen en organisaties die ons vertrouwen en steunen. Het is hart-
verwarmend om dit te mogen meemaken en het geeft ons steeds weer nieuwe energie.  

De kinderen en hun families zijn heel erg dankbaar voor de kansen die ze krijgen om een goede toekomst 
op te bouwen. Ook wij zijn samen met onze partners in Tanzania, dankbaar voor alle support die wij in welke 
vorm dan ook van u mochten ontvangen!

Dank u wel!  
Wij wensen u veel plezier met het lezen van ons jaarverslag. 

Het bestuur en de vrijwilligers van stichting Tan-kids. 

Het team van Tan-kids bestaat uit de volgende – allen onbezoldigde - leden: 
Rob Klijnsma   Bestuursvoorzitter   
Tim Nahuis   Penningmeester/secretaris van het bestuur 
Eunice van der Ster  Algemeen bestuurslid 
Edgar Nahuis   Website en crowdfunding
Sander Wassink  Vrijwilliger voorlichting en crowdfunding
Deogratias Buyonje  Projectontwikkeling/fondswerving
Christi van Noppen  Huisstijl en nieuwsbrief
José Nahuis   Communicatie gebedsmaatjes
Annette Klijnsma Bachelor in Sociaal Werk en onbezoldigd directeur/kindercoach
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De organisatie 
Als stichting Tan-kids werken wij sinds 2014 aan projecten in Tanzania voor de zorg en de scholing van 
kwetsbare (wees)kinderen die nu nog geen hulp ontvangen. Wij vinden dat ieder kind op de wereld recht 
heeft op zorg, bescherming en liefde. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat een kind opgroeit in een gezin. 
Nog te vaak belanden kinderen tijdens een familiecrisis op straat, terwijl dit met goede hulp voorkomen 
kan worden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de sturing van de organisatie en heeft in 2018 3 keer vergaderd. Het be-
stuur 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. De overige vrijwilligers in het team geven 
hun tijd, talent en kennis om zorg te dragen voor de communicatie, de PR, de fondswerving en de (financiële) 
administratie.  

Achterban
In 2018 is het aantal privépersonen die ons op vaste en regelmatige wijze ondersteunen opnieuw gegroeid. 
Deze sponsors zijn voor ons erg belangrijk en maken het mogelijk om ons werk uit te voeren en in te spelen 
op onverwachte (crisis)situaties in Tanzania. 
Incidentele donaties van privépersonen zijn fors toegenomen als gevolg van publicaties op sociale media. 
Ook het activeren van enkele crowdfunding-campagnes heeft een mooie bijdrage geleverd. 

In de regio Doetinchem zijn er verkoopacties gehouden 
door jongeren van Homespot of werd er in een kerk 
gecollecteerd. Tijdens een buiten event van worship-
band The Well werd er ruim 2900 m2 landbouwgrond 
gesponsord voor het Msata farming plan. 

In april 2018 ontvingen wij een unieke bijdrage aan 
ons werk in de vorm van een gratis promotievideo. 
Care4needs uit Groningen reisde naar ons project in 
Tanzania en maakte op de scholen en bij de gezinnen 
prachtige opnamen en interviews. Door het gebruik 
van deze video  zijn we meer zichtbaar geworden en 
hebben we nieuwe sponsors gevonden.  

Klik op de link om de video te zien: https://www.youtube.com/watch?v=Jeo9ZAwlggc&t=2s

Voor de verschillende projecten ontvingen wij ook prachtige donaties
van vermogensfondsen en verenigingen. 
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Onze hartelijke dank gaat uit naar: 
AniVizzion te Ulft

Van Eldik uitvaartzorg te Varsseveld
Goodbookshop te Doetinchem

Slurink B.V. 
Stichting Minni Manna Markt te Doetinchem

Homespot Doetinchem
Lokaal kerstpakket

Ooipoortkerk te Doesburg
Pinkstergemeente Doetinchem

Worshipband The Well
Care4Needs 

Stichting Paulien 
Marie Schippersfonds

Stichting Van Helden Tucker
Stichting Oorsprong, Doel en Zin

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M.
John & Marine van Vlissingen Foundation

Stichting Mundo Crastino Meliori
W.M. de Hoopstichting

Stichting Willems Koopfonds
Stichting KS Foundation

Stichting Zorg van de Zaak foundation
Brantsenstichting
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Het hulpverleningsprogramma 
Family Based Child Care (hierna “FBCC”)

In 2017
hebben wij met onze lokale partners een geïntegreerd hulpverleningsprogramma voor kinderen en hun fami-
lies ontwikkeld en beschreven. 

In 2018
hadden we ons ten doel gesteld om dit programma 
met onze partner Share to Grow op te starten en 
nieuwe teams te vinden. 

We hebben een basistraining ontwikkeld voor loka-
le social workers die geïnteresseerd zijn om met dit 
programma te gaan werken. We zijn er trots op dat 
we deze doelen hebben behaald. Hoe dat is verlo-
pen leest u hier:  

Basistraining FBCC 
In april 2018 heeft Annette Klijnsma in Dar es Salaam 
een basistraining gegeven voor 14 personen die met 
het FBCC programma (willen) werken. De doelstel-
ling van deze training:
• Het bevorderen van de professionaliteit van de
   lokale social workers
• Het overdragen en trainen van methodieken
   en vaardigheden 
• Het delen van intercollegiale expertise (casestudie)  

Deze training is van groot belang geweest voor de professionaliteit en de 
voortgang van ons werk in Tanzania. 

Wij kunnen in de rapportages teruglezen dat er professioneler gewerkt 
wordt met de gezinnen. We zien meer doelgerichtheid en planmatigheid. 
De methodieken om oplossingsgericht te werken worden op beginnend 
niveau toegepast. 

De basistraining heeft een brug gesla-
gen naar 2 nieuwe teams met elk hun 
eigen werkgebied: 

NGO Advocacy For Community Development Organization, die in kleine 
dorpjes ten noordwesten van Dar es Salaam werkt onder zeer arme ge-
zinnen. In 2018 hebben we met hen een inkomen genererend agrarisch 
programma opgezet. In 2019/2020 streven we ernaar om 40 kinderen en 
10 gezinnen te bereiken met het FBCC programma.

Learning
activities

Medical
care

Job and
business
training

Family
coaching

Healthy
nutrition

School
sponsor

plan

Money
management
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Smile Academy, een dagopvang en kleuterschool in een nieuwe bui-
tenwijk van Dar es Salaam.  Zij hebben samen met de lokale kerk een 
sociaal team opgezet dat ernaar streeft om in 2019/2020 20 kinderen en 
20 laaggeschoolde gezinnen te bereiken met het FBCC programma. In 
het najaar van 2018 hebben wij planbesprekingen met hen gehouden. 

Enkele feiten op een rij: 
Family coaching:
• 28 gezinnen vonden nieuwe hoop en zijn begonnen om hun leven op te bouwen. 

Het merendeel van hen kan nu zelf een bijdrage leveren aan het eten, de scholing of de medicijnen van hun 
kinderen. Met ongeveer de helft van deze gezinnen wordt gestreefd naar de afronding van de begeleiding 
omdat zij op eigen kracht verder kunnen gaan. Zij zullen plaats maken voor de nieuwe gezinnen die op de 
wachtlijst staan.  
15 kinderen en hun families ontvingen crisishulp van de family coach. Vaak ging dat om voedselpakketten of 
acute medische hulp. 

Business begeleiding en Money management: 
• Een greep uit de evaluatiegesprekken: 

“Dankzij de budgetteringslessen heb ik bewust geld apart gezet 
voor het kopen van een stukje land. Afgelopen jaar heb ik het 
aankooprecht op een stukje land kunnen betalen. Ooit zal ik hier 
een huisje hebben voor mij en mijn kinderen.”

“Ik heb een markt ontdekt waar vrouwen iedere donderdag la-
kens komen kopen. Hier vond ik een plek om mijn geborduurde 
lakens aan te bieden. De verkoop levert op dat ik iedere dag 3 
gezonde maaltijden kan geven aan mijn gezin en dat ik nieuwe 
inkopen kan doen voor de voortgang van de business. Dit jaar 
heb ik voor het eerst een deel van de schoolkosten van mijn kin-
deren kunnen betalen. Ook spaar ik met 3 andere vrouwen voor 
het opstarten van een nieuwe business.”

Het verbeteren van het  inkomen van de ouders wordt begeleid door een business coach. 
In Dar es Salaam hebben de ouders gedurende langere tijd coaching nodig om een inkomen genererend 
idee uit te werken en in de praktijk te brengen. In deze 2e fase van de begeleiding  worden eventueel ook 
kleine renteloze leningen verstrekt, die variëren van € 200,- tot max. € 400,- per gezin. We streven ernaar om 
deze tweede fase in 2019 aan te bieden en daarmee de begeleiding af te ronden. 
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• 10 gezinnen in Msata hebben een agrarische training gevolgd 
en samen een spaargroep opgericht. 

Voor dit doel hebben we 4 acres (ongeveer 2 ½ voetbalvelden) 
vruchtbare grond gedoneerd aan onze nieuwe lokale partner in 
Msata. 

Zij hebben 10 zeer arme families uitgekozen die totaal zorgdra-
gen voor 40 kinderen. De ouders leren hoe zij groente en fruit 
moeten verbouwen en krijgen les in marketing en money ma-
nagement.  Een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor de 
onkosten van de NGO. 

Medische hulp en gezonde voeding.
• 30 kinderen hebben dagelijks gezonde voeding en tijdig medi-
sche zorg ontvangen

In 2018 zijn we gestart met het afsluiten van ziektekostenverze-
keringen voor een aantal kinderen. Hiermee stellen we niet al-
leen de medische zorg voor het kind veilig. De afname van on-
verwachtse medische kosten heeft het ook mogelijk gemaakt 
dat ouders geld konden reserveren voor hun bedrijfje én voor de 
scholing van de kinderen. 

Family coach Janet geeft voorlichting over gezonde en voedza-
me voeding. Zij ziet bij kinderen veel vitaminegebrek ontstaan, 
als gevolg van eenzijdig eten. Ook hebben deze kinderen vaak 
last van infecties. 

Janet leert de moeders welke voeding gezond is en hoe ze het 
klaar kunnen maken. Het gaat om een gevarieerd menu van 
groenten, bonen, mais, rijst, vis en fruit. Al snel zagen we kin-
deren opknappen. Ze hadden nieuwe energie en gingen lekker 
spelen in plaats van verveeld rond te hangen. 

Schoolsponsorplan
• 31 kinderen gaan naar school

Ondanks het mooie resultaat, is de fondswerving van het schoolsponsorplan moeizaam verlopen. We heb-
ben veel sponsorverzoeken verzonden die onbeantwoord bleven of die niet gehonoreerd konden worden. 
Eén van de oorzaken is dat we gebruik maakten van een databank abonnement die niet up-to-date bleek te 
zijn. Daarnaast worden de fondsen overspoeld met aanvragen. 

In de tweede helft van 2018 hebben wij daarom meer actie gezet op alternatieve sponsoractiviteiten. Deze 
leverden ons relatief kleine bedragen op maar wel meer naamsbekendheid. In deze periode werden wij blij 
verrast door meer én hogere giften van particuliere sponsors waardoor alle kinderen in het lopende project 
naar school konden blijven gaan. 

De overheidsscholen zijn gratis, dus voor die kinderen betalen we geen schoolgeld, maar alleen uniformen, 
schoenen, boeken, een rugtas, dagelijks vervoer en de schoolmaaltijd. 
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In Dar es Salaam komt dat neer op €16-€26 per maand, per kind. De privéscholen zijn duurder: gemiddeld 
kosten die € 60,- per maand per kind. Tenslotte hebben we kinderen die speciale zorg en veiligheid nodig 
hebben op de boarding school: de basisschool kost dan € 75,- en de middelbare school € 90,- per maand, 
per kind.

Via de volgende link leest u meer over ons bezoek aan een middelbare boardingschool en de reden waarom 
sommige jongeren hier naar school gaan. 
https://tan-kids.nl/kleintjes-worden-groot/

In 2018 hebben we een ruimhartige samenwerking opgestart 
met een privéschool in de wijk. Deze school biedt gratis onder-
wijs aan voor kinderen uit arme gezinnen, op voorwaarde dat 
wij de gezinnen begeleiden en (ouders/sponsors) de uniformen, 
boeken, maaltijden en schoolbus betalen. Eind 2018 zijn de eer-
ste 2 kinderen gescreend en toegelaten op deze school. 

In Msata (op het platteland) gaat het anders. Daar zijn alleen 
overheidsscholen, er zijn geen water- en stroomvoorzieningen, 
er rijden geen schoolbussen en de schoolspullen zijn stukken goedkoper. De schoolsponsoring komt daar 
neer op zo’n € 10 per kind/per maand. 
In 2019 streven we ernaar om 40 kinderen te sponsoren, die zonder onze hulp niet naar school kunnen gaan. 

Learning activities
• 22 kinderen leren Engels op het kinderterrein, in combinatie met het trainen van sociaal-emotionele
   vaardigheden. 
• kinderen en jongeren vinden op het kinderterrein een rustige plek om te studeren, te discussiëren en boeken 
   te lezen.

Het belang van het kinderterrein is groot. Keer op keer hoort onze collega dat de kinderen en jongeren ner-
gens de rust en de ruimte hebben om te studeren. In de examentijd zitten de middelbare scholieren soms tot 
diep in de nacht aan de picknicktafels onder de tent hun examens voor te bereiden. 

De Engelse lessen worden 3x per week in verschillende leeftijdsgroepen gegeven. De slagingskansen van 
de kinderen worden daardoor verhoogd. De Engelse lessen worden gecombineerd met het trainen van so-
ciaal-emotionele vaardigheden. 

Het is meer dan duidelijk dat het kinderterrein voorziet in een 
grote behoefte, ondanks de beperkte voorzieningen die er tot nu 
toe zijn. 

Samen met Share to Grow streven we ernaar om in 2020 een 
klein studiecentrum met toiletten op het kinderterrein te gaan 
bouwen. Daar zal ruimte zijn voor totaal 50 kinderen die gebruik 
kunnen maken van verschillende leeraktiviteiten, de kinderbi-
bliotheek en de computers. 
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Financiële verantwoording 

ACTIVA
Liquide middelen  €    13.036,00 5.915,00€        

 €    13.036,00 5.915,00€        

Totaal activa  €    13.036,00 5.915,00€       

PASSIVA
Reserves:
 - Continuïteitsreserve  €                 -   -€                
 - Bestemminsgreserves  €                 -   -€                
 - Overige reserves  €       2.036,00 1.915,00€        

 €       2.036,00 1.915,00€        
Bestemmingsfondsen  €    11.000,00 4.000,00€        

Totaal passiva 13.036,00€     5.915,00€       

Baten
Baten eigen fondswerving  €    34.629,00 26.523,00€     
Baten gezamenlijke acties  €                 -   -€                

Baten acties  €       1.257,00 1.093,00€        

Overige baten  €                 -   -€                

Totaal baten  €    35.886,00 27.616,00€     

Lasten
Besteed aan doelstelling  €    26.821,00 28.971,00€     
Kosten werving baten  €         504,00 831,00€          

Kosten beheer en administratie  €       1.447,00 1.720,00€        

Totaal lasten  €    28.772,00 31.522,00€     

Resultaat  €      7.114,00 -3.906,00€      

Resultaatsbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:
 - Bestemmingsfondsen  €       7.000,00 -2.000,00€      
 - Overige reserves  €         114,00 -1.906,00€      

Totaal resultaatsbestemming  €      7.114,00 -3.906,00€      

Realisatie 2018 Realisatie 2017

Balans van Tan-Kids over het jaar 2018

Staat van baten en lasten over het jaar 2018

31-12-2018 31-12-2017


