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IBAN: NL84 INGB 000 6475295 t.n.v. Stichting Tan-kids te Doetinchem 

 
Stichting Tan-kids staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

59976535 en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (RSIN 853717527).

Stichting Tan-kids is aangesloten bij branche organisatie Partin en betrokken bij Every 
Child A Family, een initiatief dat opkomt en zich inzet voor het recht van kinderen om

op te groeien in een gezin.
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Voorwoord
Dankbaar blikken we met u terug op het zesde jaar van stichting Tan-kids te Doetinchem.

Want dat zijn we: dankbaar! dankbaar! Dat het opnieuw gelukt is om GEZOND GELUK te brengen bij de kinderen 
in Tanzania. 

“Er zijn weinig andere landen in de wereld waar meer dan 80% van de bevolking geeft aan goede doelen en 
waar zoveel mensen vrijwilligerswerk doen.”  aldus onderzoeksleider en hoogleraar filantropie René Bekkers 
in zijn reactie op de resultaten van het nieuwe onderzoek “Geven in Nederland”. (15 april 2020)

En dat hebben we gemerkt! Ons werk is gedaan door enthousiaste vrijwilligers die in hun vrije tijd allerlei 
taken hebben opgepakt. Onze inkomsten zijn zelfs verdubbeld! Dankzij vele gulle gevers hebben we het 
samen voor elkaar gekregen om de armoede te verminderen in de levens van de kinderen en hun families!  

Dank u wel, voor de kansen en het vertrouwen die u aan ons en onze Tanzaniaanse partners hebt 
gegeven! 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 sponsoractiviteiten
Christi van Noppen   Huisstijl en nieuwsbrief
José Nahuis    Communicatie gebedsmaatjes
Camilla Janssen MSc  Financiële projectadministratie
Annette Klijnsma BSW  Directeur/kindercoach

In 2019 hebben wij met drie lokale Tanzaniaanse teams samengewerkt. In ieder team was er een 
collega die we konden feliciteren met de geboorte van een gezonde baby!

Bernhard en Augenia Shigoli 
(projectleiders FBCC Smile 

Academy) met hun zoon Blessing. 

Christopher Kimario (coach en 
trainer FBCC NGO Acodeta)

met zijn dochter Annette.

Wein Peter Nyasi (projectleider 
FBCC Share to Grow Trust)

met zijn dochter Light. 
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De groeiende organisatie 
Als stichting Tan-kids zetten wij ons sinds 2014 in voor kinderen in Tanzania. Dit doen wij door samen te 
werken met lokale non-profit organisaties die zorg en scholing bieden aan kinderen in de knel. 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. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de sturing van de organisatie en heeft in 2019 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. 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
De ondersteuning uit onze achterban blijft 
toenemen en dat maakt het voor ons mogelijk 
om meer kinderen in Tanzania te helpen.  We 
mochten in 2019 nieuwe particuliere donateurs 
verwelkomen. Ook zagen we particuliere 
donateurs die overgingen van incidentele naar 
maandelijkse giften. Deze ondersteuning is een 
hele belangrijke basis in ons werk. 

Voor de verschillende projecten ontvingen wij 
ook prachtige donaties van vermogensfondsen, 
bedrijven, kringloopwinkels, kerken en vereni-
gingen. 

• AniVizzion te Ulft
• Van Eldik uitvaartzorg te Varsseveld

• Goodbookshop te Doetinchem
• Hertog Shop te Veenendaal

• Slurink B.V. 
• Stichting Minni Manna Markt te Doetinchem

• Lokaal kerstpakket
• Diaconie Ooipoortkerk te Doesburg

• Pinkstergemeente Doetinchem
• Worshipband The Well

• Volle Evangelie Gemeente Doetinchem
• Stichting Van Helden Tucker

• Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M.
• Stichting Mundo Crastino Meliori

• Stichting Willems Koopfonds
• Stichting KS Foundation

• Haëlla stichting
• Stichting Triodos Foundation
• Kringloopwinkel Heemskerk

• Kringloopwinkel Resell
• Stichting Perspectiva

• Kootje Fundatiën
• en enkele fondsen die graag

anoniem willen blijven. 

Onze hartelijke dank gaat uit naar:

“Families in het dorpje Komkonga”
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Beleid en professionaliteit
In 2019 hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van externe fondswerving om het groeiende aantal 
projecten gefinancierd te krijgen. Dat bleek een goede steun in onze rug te zijn en we zijn er positief over 
om dit vaker te doen.  

Halverwege het jaar liepen we tegen forse vertragingen aan in het betalingsverkeer met Tanzania. We zijn 
toen gebruik gaan maken van INTL FCstone; dit is een betalingsplatform dat beschikbaar is gesteld voor 
leden van Partin. (onze brancheorganisatie) 
Dit levert ons 3 belangrijke voordelen op: een gunstiger wisselkoers (omdat het platform banken tegen elkaar 
laat opbieden hoeveel valuta zij geven voor een bepaald bedrag), geen bijkomende overboekingskosten 
meer en het geld is binnen 1 à 2 dagen op de bankrekening van onze lokale partner. Het werkt goed en het is 
een hele zorg minder voor ons! 

Evenals voorgaande jaren bezochten we de Partin-dag en de bijeenkomst van Better Care Network. We 
kijken altijd erg uit naar leerzame workshops en lezingen. We zetten op deze dagen onze organisatie en onze 
missie voor de spiegel waardoor we alert blijven op wat we doen en hoe we dat doen. Het is gezellig om 
tijdens de pauze collega’s te spreken en ervaringen uit te wisselen. 
We hebben met 11 andere Nederlandse stichtingen een Pledge ondertekend en deze is gepresenteerd op de 
Wilde Ganzen-Partin dag. Wij zetten ons met dit initiatief in voor het belang en het recht van kinderen om op 
te groeien in een gezin.

Dit initiatief wordt inmiddels ook gedragen door de wereldwijde kerken. Sinds vele eeuwen geven christenen 
gehoor aan de bijbelse oproep om voor weeskinderen te zorgen. Zij hebben dat vooral gedaan door weeshuizen 
op te richten. Met de Global Church Pledge verenigen christenen en kerken zich om gezinsgerichte zorg voor 
kinderen te ondersteunen. 

Wetenschappelijk onderzoek 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat (wees)
kinderen in Tanzania, die onder de armoedegrens leven 
het meeste baat hebben bij een programma zoals wij dat 
uitvoeren.   (bron: 2019, Situation Analysis of Orphans and 
Vulnerable Children in Existing Alternative Care Systems 
in Dar es Salaam, Tanzania. Mariana Josephat Makuu, 
Open University of Tanzania) 

In april 2018 heeft Annette Klijnsma een bespreking 
gehad met Mariana, de onderzoekster en het hoofd 
aan de faculteit Social Work in Dar es Salaam. Zij zag 
ons programma als een hulpmiddel om kinderen uit de 
weeshuizen terug te plaatsen bij hun familie. Ze streeft 
ernaar om de methode toe te voegen aan het curriculum. 
Ondertussen doen wij meer ervaring op met het door ons 
ontwikkelde programma Family Based Child Care (FBCC).

FBCC is een geïntegreerd hulpverlenings-programma voor 
kinderen en hun families. Het programma voorziet in de 
eerste plaats in de basisbehoeften van kinderen: een veilig 
(pleeg)gezin, gezond eten, scholing en gezondheidszorg. 
Tegelijk wordt er gewerkt aan het versterken van het 
gezinsleven, ouderschap, werk en inkomen. 
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De 4 seizoenen van 2019
Voorjaar
 
2019 begon met een financieel tekort om de rekeningen van de middelbare boardingschool te  betalen. 
Gelukkig werd het verzoek om betalingsuitstel ingewilligd. De middelbare scholieren konden dus gewoon 
naar school; voor hen is dit een plaats waar ze goed verzorgd worden en waar ze veilig kunnen wonen. Het 
gaat om jongeren die geen veilige thuissituatie hebben en het is al lastig genoeg om hen in de vakanties 
goede zorg te bieden. Vaak zijn het onze collega’s en hun familieleden zelf die hen tijdens de vakanties 
opvangen.  

Ondertussen waren de teams in Tanzania druk bezig om voor 56 kinderen en 30 gezinnen het nieuwe 
jaar FBCC op te starten. Wat hebben ze hard gewerkt om alle kinderen en hun families te bezoeken! In de 
stromende regen, in de brandende zon, lopend door de dorpjes of langzaam rijdend in het drukke verkeer 
van Dar es Salaam… het kost veel tijd en energie om de schoolinkopen te doen, uren in de rij te staan bij de 
bank of allerlei andere formaliteiten af te handelen. Van alle kinderen en gezinnen zijn weer nieuwe dossiers 
gemaakt; hierin wordt de voortgang beschreven en wordt er verantwoording afgelegd van de begeleiding. 

Binnen de gezinnen die we al wat langer begeleiden zien we een toenemend aantal kinderen naar school 
gaan die NIET meer door ons gesponsord worden! Dat is het geweldige gevolg van ouders die sterker en 
zelfstandiger zijn geworden! 

Nou zouden we natuurlijk willen dat dit voor iedereen zo 
zou gaan. Maar de realiteit is dat er in 2019 helaas ook 3 
families waren waar de kostwinners zijn overleden. Vaak 
is er dan direct een tekort aan eten, veiligheid en zorg. 
De rol van de familycoach is cruciaal gebleken om op 
dat moment een veilig vangnet voor het kind uit te zetten. 

Een voorbeeld:  
In het voorjaar overleed heel onverwacht Selina, één van 
de weduwen in ons project die in het laatste jaar van ons 
programma zat. 3 dochters blijven als wees achter. Zij 
zaten in het schoolsponsorplan. De familycoach heeft 
enkele maanden intensieve begeleiding gegeven om 
samen met de buren en de familie goede oplossingen 
te vinden voor de dagelijkse zorg en veiligheid van de 3 
zusjes. Alles is in het werk gesteld om te voorkomen dat 
ze in een weeshuis zouden belanden en dat is gelukt! 
Dankzij de gulle giften uit onze achterban kon het ouderlijk 
huis worden opgeknapt waar de 3 zusjes met hun tante 
zijn gaan wonen.  Onze vrijwilliger Edgar Nahuis maakte 
hiervoor een crowdfunding pagina: https://www.
pifworld.com/nl/fundraisers/cUJiFRgfXt4/weeshuis-
no-thuis-yes

In het voorjaar hebben we verder veel tijd besteed aan 
het opzetten van nieuwe fondswervingsactiviteiten en 
het schrijven van beleidsstukken en projectprogramma’s. 
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Zomer

De zomer was ook het seizoen waarin we met Smile Academy een nieuw projectidee hebben uitgewerkt. 
Het project is bedoeld voor 20 verwaarloosde peuters/kleuters en hun families.

De kinderen worden 2 jaar lang gesponsord om naar school te gaan en krijgen medische zorg en gezonde 
voeding. De ouders worden door de familycoach ondersteund bij de opvoeding en het verbeteren van hun 
inkomen.

Ook worden in de wijk 
workshops georganiseerd 
over de ontwikkeling van 
kinderen en hoe mensen 
samen zorg kunnen dragen 
voor de kinderen in de wijk. 
Wij hebben fondsen benaderd 
en we vonden voldoende 
financiering om het project in 
januari 2020 te kunnen starten.

De zomer werd bijzonder door het bezoek van Wein Peter Nyasi
van Share to Grow Trust en zijn dochter Tracy.

De zomer werd bijzonder door 
het bezoek van Wein Peter Nyasi 
van Share to Grow Trust met zijn 
dochter Tracy. Tijdens het open 
huis kwamen onze vrijwilligers 
en sponsors hem begroeten. Het 
was heel bijzonder dat we samen 
een donatie konden ophalen 
bij kringloopwinkel Resell in ’s 
Gravenzande. Hier kon Wein 
met eigen ogen zien hoe de vele 
vrijwilligers zich hadden ingezet 
om een bijdrage te leveren aan 
zijn project.
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Herfst
Het team van Share to Grow stond te popelen om 
ongeveer 500 kinderen van een openbare basisschool 
in de wijk te gaan ondersteunen met examentrainingen. 
Wat waren we blij dat de fondsaanvragen hiervoor 
gehonoreerd werden! Totaal heeft Share to Grow meer 
dan 550 kinderen huiswerkbegeleiding, bijles en/of 
Engelse les gegeven. 
Dit zijn hele belangrijke activiteiten om kinderen te 
helpen bij het behalen van hun nationale examens. 
Hierdoor verminderd uiteindelijk de schooluitval onder de 
middelbare scholieren. 

Op het kinderterrein ziet Share to Grow dat de kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen krijgen en daardoor 
zich ook gaan bezig houden met hun toekomst. Zij vragen naar meer bijles en huiswerkondersteuning, 
bijvoorbeeld voor de exacte vakken. Tegelijk gebeurt er nog iets moois: de projectactiviteiten dragen bij aan 
een goede sfeer van vriendschap en samenwerking met andere kinderen, families, scholen, kerken en de 
lokale overheid. 

In de dorpjes Msata, Zinga en Komkonga konden de kinderen naar de gratis overheidsscholen met behulp 
van de uniformen, schoenen, tassen en boeken uit het schoolsponsorplan. 
Voor de ouders, meestal alleenstaande moeders, waren er trainingen over money management en het 
opzetten van een kleine business. Onze collega’s hebben meer zicht gekregen op een aanpak voor de 
specifieke gezinsproblematiek in deze kuststreek. Deze aanpak hebben we besproken en wordt uitgewerkt 
in een nieuw projectplan voor de komende 2 à 3 jaren.  We zien dat 
ieder team een eigen aanpak van FBCC ontwikkelt, zoals die het beste 
aansluit bij de families in de wijk of het dorp. 

Tijdens het herfstseizoen lag de vloer van het Tan-kids kantoor bezaaid met readers en naambadges: we 
hebben nieuwe  trainingen voor de social workers gemaakt! Dit is een belangrijke bouwsteen van ons werk 
waar in Tanzania veel belangstelling voor is. 

de oudste scholieren komen in de avonduren naar de 
huiswerkondersteuning

Rashid zijn wens gaat in vervulling: hij 
leert hoe hij brommers moet repareren

Roda is een sterke vrouw: tijdens de 
familiecrisis in 2019 heeft zij het hele 
linkerdeel van hun huis afgebouwd. 

Esther is een alleenstaande moeder. Ze 
is een aanpakker: ’s morgens bakt en 
verkoopt ze oliebolletjes, pannenkoeken 
en vis. ’s Middags naait en verstelt ze 
kleding. Esther heeft 6 kinderen en 
droomt ervan om een naaiatelier te 
openen voor jonge meisjes die niet meer 
naar school willen gaan. Christopher 
coacht haar bij het uitwerken van dit 
plan en als dit er goed uit ziet, kan er 
vanuit het FBCC programma een lening 
voor gegeven worden.   
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Winter

Tijd voor ons jaarlijkse projectbezoek! 

24 social workers namen deel aan de training FBCC. Zij deden nieuwe kennis en inzichten op over de 
ontwikkeling van kinderen, een professionele werkhouding en hoe we de community kunnen betrekken 
bij een gezonde ontwikkeling van kinderen. Er is veel vraag naar dit soort trainingen, waarin ruimte is voor 
casuïstiek en verdieping.

Ieder team deelde ook iets uit hun eigen expertise. Janet Ngaeje, familycoach en voedingsdeskundige bij 
Share to Grow heeft haar kennis en ervaring over de Moringa boom gedeeld. Moringa producten hebben 
een bijzondere hoge voedingswaarde en leveren een positieve bijdrage aan de weerstand en gezondheid 
van bijvoorbeeld vrouwen met HIV, kinderen of volwassenen met een lage weerstand. Binnen het FBCC 
programma bieden we deze producten aan. 

Een week later was er een 5-daagse business training voor ouders en de lokale teams. 

32 deelnemers leerden hoe je doordacht, eenvoudig business plan moet opstellen. Als er een goed plan is, 
kan de ouder binnen het FBCC programma een kleine lening krijgen. We zien dat  er veel onwennigheid is en 
dat het voor hen niet eenvoudig is. 
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Het projectbezoek was een uitgelezen moment om met de familycoaches van Smile Academy mee te gaan 
op huisbezoek.  We bezochten gezinnen met jonge kinderen die in grote armoede verkeerden. Het Smile 
team gaat veel voor hen betekenen: als de peuters en kleuters iedere dag naar school gaan krijgen de ouders 
begeleiding bij het verbeteren van hun inkomen en bijvoorbeeld bij het vinden van een woning. 

Dankzij de goede respons op onze sponsoractiviteiten rondom kerst, hebben we 74 kinderen in de 
dorpjes kunnen voorzien van schoolspullen.

Als klap op de eindejaar-vuurpijl hebben we NGO Acodeta geholpen bij de aankoop van een stuk grond. 
Hier gaan zij het Msata Christian Aid Centre bouwen: een multifunctioneel buurthuis dat een centrale rol 
gaat spelen in de hulpverlening aan kinderen en jongeren in de dorpjes! 

Familie Virginia Benedict
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Financiële verantwoording 

ACTIVA
Liquide middelen  €    20.146,00 13.036,00€     

 €    20.146,00 13.036,00€     

Totaal activa  €    20.146,00 13.036,00€     

PASSIVA
Reserves:
 - Continuïteitsreserve  €                -   -€               
 - Bestemminsgreserves  €                -   -€               
 - Overige reserves  €      4.146,00 2.036,00€       

 €      4.146,00 2.036,00€       
Bestemmingsfondsen  €    16.000,00 11.000,00€     

Totaal passiva 20.146,00€     13.036,00€     

Baten
Baten eigen fondswerving  €    56.203,00 34.629,00€     
Baten gezamenlijke acties  €                -   -€               
Baten acties  €      4.226,00 1.257,00€       
Overige baten  €                -   -€               

Totaal baten  €    60.429,00 35.886,00€     

Lasten
Besteed aan doelstelling  €    50.955,00 26.821,00€     
Kosten werving baten  €      1.251,00 504,00€          
Kosten beheer en administratie  €      1.113,00 1.447,00€       

Totaal lasten  €    53.319,00 28.772,00€     

Resultaat  €      7.110,00 7.114,00€       

Resultaatsbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
 - Bestemmingsfondsen  €      5.000,00 7.000,00€       
 - Overige reserves  €      2.110,00 114,00€          

Totaal resultaatsbestemming  €      7.110,00 7.114,00€       

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Balans van Tan-Kids over het jaar 2019

Staat van baten en lasten over het jaar 2019

31-12-2019 31-12-2018


