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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 voor het recht van kinderen

om op te groeien in een gezin. Ook maakt stichting Tan-kids deel uit van
Family Power, een wereldwijd onderzoek- en communicatieproject over

familiegerichte zorg voor kinderen.  
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Voorwoord

Het bestuur en de vrijwilligers van stichting Tan-kids. 

(Alle medewerkers werken op vrijwillige, onbezoldigde basis)

Rob Klijnsma   Bestuursvoorzitter
Tim Nahuis   Bestuurslid en penningmeester
Camilla Janssen MSC  Secretaris van het bestuur en Adviseur International Business
Edgar Nahuis   Website en crowdfunding
Sander Wassink  Vrijwilliger PR
Christi van Noppen   Huisstijl en nieuwsbrief
José Nahuis   Vrijwilliger voorlichting
Annette Klijnsma BSW  Directeur, trainer, family- en kindercoach

   
 

 

  
   

  
  

Samen hebben we ons ingezet voor duurzame ontwikkelingsdoelen 1,2,3,4,6,8,10,11,16,17!!

Toen het jaar begon met de bouw van een buurthuis, wisten we dat onze collega’s veel meer hulp 
konden gaan bieden aan de allerarmste kinderen en families op het platteland. Want de sociale activitei-
ten in het buurthuis van Msata hebben ook effect hebben op de omliggende dorpen.
De cirkel van invloed wordt groter.

Dank u wel, voor uw steun en vertrouwen! Wij wensen u veel plezier met het lezen van ons jaarverslag. 

We wisten niet dat hiermee ook de toon voor de rest van het jaar 2020 was gezet!  Want 2020 kenmerkt zich 
door grotere cirkels van invloed die onze Tanzaniaanse partners hebben ingenomen in de wijken en dorpen 
waar zij werken. 

We kijken terug op een jaar waarin zij en wij ons opnieuw met hart en ziel hebben ingezet voor kwetsbare 
kinderen en hun families. 
Door het nemen van verantwoordelijkheid en door actief en flexibel aan de slag te gaan tijdens de lockdown 
hebben we veel noodhulp kunnen geven. Maar dat niet alleen! Tot op de dag van vandaag hebben allerlei 
activiteiten uit die periode een positieve invloed op het verminderen van de armoede in de gebieden waar wij 
werken. 

De cirkel van invloed…
U leest er meer over in dit jaarverslag, dat wij met grote dankbaarheid aan u presenteren.



www.tan-kids.nl

Jaarverslag 2020

4

Onze achterban  
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Hartelijk dank voor alle gulle giften!

AniVizzion te Ulft
Van Eldik uitvaartzorg te Varsseveld

Goodbookshop te Doetinchem
Hertog Shop te Veenendaal

Lokaal kerstpakket
Product-Entwicklung Helterhoff GmbH in Münster

Slurink B.V. 
Smedema Taxaties en advies

Uitzendburo In Person Lichtenvoorde/Doetinchem
Diaconie Ooipoortkerk te Doesburg

Pinkstergemeente Doetinchem
Volle Evangelie Gemeente Doetinchem

Brantsen Stichting
De Johanna Donk-Grote Stichting

De Ziekenfondsbode
Dr. Hofstee Stichting

KS Foundation
Molenaar-Sieperda Stichting

Stichting Care4Needs te Groningen
Stichting Dirk Bos Fonds

Stichting Oorsprong, Doel en Zin
Stichting JONG Kinabu

Stichting Willems Koopfonds
Stichting Alle Beetjes

Stichting Co Schippers Fonds
Stichting Ontwikkelingshulp D.A.S.

Vereniging Emmaus Bilthoven
Wilde Ganzen 

W.M. de Hoop Stichting

En de voor ons bekende organisaties
die graag anoniem willen blijven.  

Ons team van vrijwilligers gaf hun tijd en talent om zorg te dragen voor de communicatie, de PR en de 
(financiële) administratie. Het bestuur vergaderde 3 keer en geeft sturing aan de organisatie. De direc-
teur heeft de dagelijkse leiding en wordt geadviseerd door het bestuur. Samen zijn zij verantwoordelijk 
voor het beleid. 

Als team zijn we in staat geweest om het 7e jaar van stichting 
Tan-kids vorm te geven en in te spelen op de onverwachte situa-
ties die zich voordeden in 2020.

We zien net als in 2019 een toename van particuliere donateurs. 
De ondersteuning uit onze achterban is hartverwarmend en een 
hele belangrijke basis om op te kunnen werken! 

Naast een aantal vertrouwde en terugkerende fondsen, zijn er in 
2020 ook nieuwe bedrijfsfondsen en vermogensfondsen bij geko-
men. Met dank aan Muskens Fundraising die ons daarbij gewel-
dig heeft geholpen. 

We zijn dankbaar en trots dat we zoveel steun en vertrouwen 
krijgen om onze projecten uit te voeren en de kinderen in Tanza-
nia te helpen om gelukkig en gezond op te groeien. 
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De cirkel van invloed

 

Het jaar begon met het bouwen van een buurthuis in Msata, een centraal gelegen dorp in het kustge-
bied van Bagamoyo. Projectleider Raymond van NGO Acodeta wil samen met zijn team een breed 
scala aan activiteiten opzetten voor honderden verwaarloosde kinderen en jongeren in Msata. 

Zij kunnen hier terecht voor aandacht, een ontbijtje, tekenen, lezen of voetballen. 
Ook zullen er praktijklessen timmeren, lassen, naaien en koken zijn voor jongeren die niet meer naar school 
gaan. Deze praktijklessen worden gegeven door de vrijwilligers van Acodeta. Het zijn bijvoorbeeld professio-
nele leerkrachten, pastors, bouwvakkers, koks en naaisters. Zij wonen in de omliggende dorpen en zij 
hebben in 2019 onze training voor social workers bijgewoond. 

Ondertussen gingen de mooie denkprocessen verder. Het bouwproject had tenslotte nog openbare toilet-
ten, een waterput, een speeltuin, 4 klaslokalen en een hostel voor de vrijwilligers nodig! De projectbespre-
kingen werden gevoed vanuit de visie en het verlangen van Acodeta om een breed ondersteuningspro-
gramma in de dorpen op te zetten.  

Dit denkproces werd gestimuleerd toen we ons projectidee op één A4tje inbrachten in de wedstrijd “Een 
thuis voor ieder kind” van Partin/Wilde Ganzen. We kwamen in de finale en als finalist werd ons aangebo-
den om het project bij Wilde Ganzen in te dienen, waarbij we een extra hoge premie zouden ontvangen. 
Eind 2020 is het gehele bouwproject bij hen ingediend en is de samenwerking opgestart.

In oktober hebben wij een bijdrage geleverd aan het webinar “Every 
child a family.” Wij hebben het verhaal verteld van Martha, één van de 
kinderen uit het project van Share to Grow Trust. Met haar hoopgevende 
verhaal lieten we zien hoe de verschillende activiteiten uit ons program-
ma Family Based Child Care het leven van Martha en haar familie heeft 
versterkt.
  
U kunt het verhaal terugzien in het webinar archief:
https://www.wildeganzen.nl/webinar/every-child-a-family

Eind 2020 zijn we met project Family Power een avontuur van pionieren 
aangegaan. 
Family Power is een samenwerkingsverband tussen negen Nederlandse 
particulieren initiatieven en hun internationale partners in vier continen-
ten. Met een uitgebreid onderzoek- en communicatieprogramma willen 
wij zichtbaar maken HOE kwetsbare kinderen toch kunnen opgroeien in 
een veilige, zorgzame en permanente familie. De onderzoeksresultaten 
zullen worden meegenomen in een bewustwordingscampagne en in 
een trainings- en consultancy programma. 

Wij vinden het fantastisch en het sterkt ons om deel te mogen uitmaken van het Family Power team. 
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Projecten in beeld
 
De projecten waar wij ons aan verbinden leveren een bijdrage aan een gelukkige en gezonde ontwikkeling 
van kansarme kinderen die bij voorkeur (gaan) opgroeien in een gezin. De activiteiten leiden er naartoe dat 
de kinderen en hun families sterker en zelfstandiger worden. Daarbij stimuleren we de mobilisatie  van de 
lokale gemeenschap.

Om ons doel te bereiken ondersteunen wij een breed scala aan versterkende activiteiten voor kinderen, 
jongeren, families, social workers, scholen, kerken en buurten.  

Schoolsponsoring
toegang tot dagonderwijs of 
kostschool door sponsoring van 
schoolkosten, schoolvervoer en 
schoolmaterialen. 

Training en coaching
social workers
verhoging van het werk- en 
denkniveau door kennisdeling en 
online casuïstiek besprekingen met 
lokale teams.

Onderwijsondersteuning  
verbetering van studieresultaten
en doorstroom in het onderwijs 
door het faciliteren van Engelse les, 
examentraining en huiswerk-
begeleiding

Medische zorg en
gezonde voeding

verbetering van de gezondheid 
door voorlichting en het

beschikbaar stellen van gezonde 
voeding en toegang tot medische 

voorzieningen

Business programma
verbetering van het inkomen van de 

meest arme families door training, 
coaching en het opstarten van 
(nieuwe) inkomen genererende 
activiteiten. 14 families hebben 

gebruik gemaakt van
een microlening. 

Family coaching
verbetering van de algehele 

leefsituatie van de meest kwetsbare 
families door de inzet van

planmatige gezinsbegeleiding  

120
kinderen

15
social
workers

860
leerlingen

56
families

46
kinderen

66
families

Family Based
Child Care

2020

2021
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Voedselnoodhulp 
Gedurende 3 maanden zijn 
voedselpakketten uitgedeeld aan 
families in ons werkgebied die geen 
eten meer hadden.     

Preventie en voorlichting Covid-19
Social workers bezochten 78 families om familiegerichte voorlichting en counseling
te geven. 62 families ontvingen een emmer met zeep. Op Smile Academy zijn 2 
handwashingtools geplaatst en is voorlichting aan de buurtbewoners gegeven.
In de plattelandsdorpen ging de voorlichtingscampagne gepaard met het uitdelen 
van 3 watertanks en 15 fietsen om het ophalen van water te bevorderen. 

Onderwijsondersteuning  
Tijdens de Lock down ontvingen
225 leerlingen huiswerkbegeleiding
en lesmateriaal. In samenwerking met 
leerkrachten en scholen zijn er 800 
schoolboeken uitgedeeld en
kregen de ouders instructies over 
thuisonderwijs.   

Faciliteren van de
lokale vrijwilligers 

Gedurende 4 maanden ontvingen 
26 vrijwilligers een onkostenvergoe-

ding voor het uitvoeren van de 
noodhulp. 2 projectleiders zijn 

voorzien van een laptop. 

Inkomen genererende
activiteiten 

6 brommers, 6 naaimachines en 3 
materialenpakketten voor het maken 

van vloeibare zeep hebben 15 
families voorzien van extra inkomen. 

Deze Corona-gerelateerde 
businesses hebben tevens een 

noodfonds gecreëerd voor andere 
families in ons werkgebied. 

116
voedsel-
pakketten

1570
huishoudens

225
leerlingen

15
businesses

26
vrijwilligers

66
families

Corona
Noodhulp

2020

2021
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Lokale collega’s aan het woord

Ik zie veel lijden en verdriet in mijn woonwijk. Ik kijk er naar uit dat de 
ouders weer een glimlach op hun gezicht krijgen terwijl zij de realiteit 
van hun leven onder ogen zien. Onze oplossingsgerichte manier van 
werken brengt ouders dichter bij hun eigen verlangens en oplossin-
gen!
 
Ook voor mijzelf is het heel verrassend om tijdens de casusbespre-
kingen nieuwe mogelijkheden te ontdekken hoe ik kan werken met 
de families in ons project. 

(Efrazia, familycoach Smile Academy)

Het FBCC programma heeft grote impact! Ik werk meestal met 
alleenstaande ouders die vastgelopen zijn in armoede. Zij komen 
nergens aan toe als er geen geld is om de kinderen naar school te 
laten gaan. Doordat we de scholing van de kinderen sponsoren, 
komt er tijd en energie vrij voor de ouders om nieuwe dingen te 
leren.  Ik begin meestal met een training in onze proeftuin, waar ik 
ouders leer hoe zij groente en fruit kunnen verbouwen. Dan is er in 
ieder geval eten op tafel!
 
Daarna kijken we hoe een ouder het oppakt om een administratie 
op te zetten en geld te sparen. Als het goed verloopt dan help ik hen 
verder met een business plan en eventueel een microlening uit het 
FBCC programma. Voor hen die dit niet goed aankunnen zetten we 
coöperaties op. We hebben op dit moment een winstgevend koei-
enproject uitgedacht waar 5 families aan kunnen deelnemen. 

(Christopher, coach en trainer bij NGO Acodeta)
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Lokale collega’s aan het woord
De bijscholing op ons kinderterrein heeft ertoe geleid dat 
leerlingen goed vooruit zijn gegaan in hun schoolpresta-
ties. Ook zien we een verbetering van hun sociale vaar-
digheden. Doordat families en anderen in onze buurt 
ons werk zien, raakt de community steeds meer betrok-
ken bij het welzijn van onze kinderen. Het zijn goede 
ontwikkelingen! 

Er zijn heel wat verbeteringen aangebracht op het 
kinderterrein: er zijn hekken, er is bestrating en verlich-
ting, er zijn meer tafels, stoelen en er is een toiletgebouw. 

Deze korte video laat er iets van zien: https://www.youtube.com/watch?v=xINWfEv3EUI

Het programma FBCC heeft families versterkt en steun gegeven om op eigen kracht verder te gaan. De 
begeleiding van de scholing van de kinderen en het stimuleren van de betrokkenheid van de ouders 
blijft wel een behoorlijke intensieve klus voor ons. 
Ik wil namens het team van Share to Grow Trust alle betrokkenen in Nederland bedanken! 

(Wein, projectleider Share to Grow Trust)

Naast mijn drukke baan in het onderwijs en het runnen 
van ons eigen gezin, geef ik samen met mijn man Bern-
hard leiding aan Smile Academy. We hebben bewust 
gekozen voor het creëren van een sociaal wijkteam, in 
samenwerking met de kerk in onze buurt. Het valt niet 
altijd mee om tijd te vinden voor het helpen van onze 
naasten, maar als team lukt het ons goed.
 
Toen er als gevolg van de lockdown hongersnood in 
onze wijk ontstond, hebben we dankbaar gebruik 
gemaakt van de Corona Noodhulp. Een onvergetelijk 
moment in 2020 was het uitdelen van voedselpakketten!  

(Augenia, directeur Smile Academy en vrijwilliger in 
het sociaal wijkteam) 
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Lokale collega’s aan het woord
We hebben steeds vaker groepsbijeenkomsten in onze 
school, waar families uit het FBCC programma  business 
coaching krijgen. Vanuit de brommer business (Corona 
Noodhulp) is een fonds ontstaan waarmee we al 
verschillende families op weg konden helpen met een 
kleine lening. Het is slechts een begin voor deze families 
en we hopen op een langere tijd van samenwerking met 
Tan-kids!

(Bernhard, projectleider Smile Academy en business 
coach)

Onze samenwerking met Tan-kids wordt gekarakteri-
seerd door effectieve en aanhoudende communicatie. 
Zonder onze wekelijkse besprekingen zou de samenwer-
king niet zoveel kracht en impact hebben. We delen 
dezelfde passie om de kwaliteit van het leven van kinde-
ren en hun families te zien verbeteren en hen op weg te 
helpen naar zelfstandigheid.

Tijdens de lockdown konden we flexibel inspelen op de 
situatie, mede dankzij de gulle en slagvaardige samen-
werking met Tan-kids en Wilde Ganzen. Omdat we een groot netwerk en voldoende vrijwilligers 
hebben, zijn we door de dorpen gereisd om leerlingen les te geven “onder de boom”. Een mooie 
bijkomstigheid was dat we de ouders opvoedingsondersteuning konden geven en hen konden leren 
hun kinderen te steunen bij het maken van hun huiswerk.  

(Raymond, projectleider NGO Acodeta)

Na jarenlang bij Unicef te hebben gewerkt, vind ik het bijzonder 
om, zelfs nu ik met pensioen ben, nogsteeds op te komen voor de 
rechten van het kind.
 
Er zijn zoveel kinderen om mij heen die worden verwaarloost! 
Neem bijvoorbeeld de kinderen uit arme gezinnen. Ze zijn vaak 
ziek en missen daardoor heel wat scholing! 

Tijdens de huisbezoeken leer ik moeders over gezonde en gevari-
eerde voeding en hoe zij dat klaar kunnen maken. Ook deel ik 
Moringa supplementen uit en we zien goede resultaten! 

(Janet, familycoach en voedingsdeskundige bij Share to Grow 
Trust)
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Financiële verantwoording 

ACTIVA
Liquide middelen  €    12.497,00  €    20.146,00  

 €    12.497,00  €    20.146,00  

Totaal activa  €    12.497,00 20.146,00 €  

PASSIVA
Reserves:
 - Continuïteitsreserve  €                -   -€               
 - Bestemminsgreserves  €                -   -€               
 - Overige reserves  €      4.497,00  €      4.146,00 

 €      4.497,00  €      4.146,00  
Bestemmingsfondsen  €      8.000,00  €    16.000,00  

Totaal passiva 12.497,00€      €     20.146,00 

Baten
Baten eigen fondswerving  €    73.152,00 €    56.203,00  
Baten gezamenlijke acties  €                -   -€               
Baten acties  €      6.617,00 €      4.226,00  
Overige baten  €                -   -€               

Totaal baten  €    79.769,00 60.429,00 €  

Lasten
Besteed aan doelstelling *  €    82.083,00 €    50.955,00  
Kosten werving baten  €      4.414,00 €      1.251,00  
Kosten beheer en administratie  €         921,00 €      1.113,00  

Totaal lasten  €    87.418,00 €     53.319,00      

Resultaat  €      - 7.649,00 €       

Resultaatsbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
 - Bestemmingsfondsen  €    - 8.000,00 5.000,00€       
 - Overige reserves  €         351,00 2.110,00€         

Totaal resultaatsbestemming  €      - 7.649,00 €       

Realisatie 2020 Realisatie 2019

Balans van Tan-Kids over het jaar 2020

Staat van baten en lasten over het jaar 2020

31-12-2020 31-12-2019

* Wilde Ganzen heeft het Corona noodplan van onze lokale partners ondersteund met een bedrag van € 11.253. 
Omdat deze bedragen direct werden overgemaakt naar de bankrekening van onze lokale partners, reflecteert dit niet 
op onze jaarrekening. 


