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1.

Inleiding

Stichting SALEK (hierna: SALEK) is geboren uit de wens van een aantal Nederlanders om
wat te kunnen betekenen voor kansarme kinderen en de wens om dat van dichtbij te
kunnen doen. Met dichtbij bedoelen we niet de afstand in kilometers, want SALEK richt
zich op kansarme kinderen in Afrika.
Met dichtbij bedoelen we: direct resultaat, zichtbaar voor onszelf en voor de donateurs
en fondsen die SALEK ondersteunen. Alle giften dienen zoveel mogelijk ten goede te
komen van de projecten in Afrika en alle inzet die gepleegd wordt door de leden van de
stichting is onbetaald en vrijwillig.
SALEK staat voor Stimuleer Afrikaans Leven door Educatie voor Kinderen, en laat zich in
het Engels gemakkelijk vertalen als Stimulate African Life by Education for Kids.
In Afrika gaan nog steeds meer kinderen níet naar school dan dat er wél kinderen naar
school gaan. Dat komt omdat ze moeten werken om de kost te verdienen, er geen
onderwijsfaciliteiten zijn of omdat het kind niet in staat is het onderwijs te volgen door
bijvoorbeeld een handicap. Tevens zijn er nog steeds teveel kinderen die wel onderwijs
volgen, maar geen kwalitatief goed onderwijs dat de kansen op aansluiting op
vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt zou moeten vergroten.
Voor kansarme kinderen is goed en stimulerend onderwijs essentieel om kans te maken
op een beter leven. Het is niet de enige stap die ze moeten zetten, maar wel de eerste.
Dit is het eerste jaarverslag van Stichting SALEK. Het is dan ook het eerste jaar dat er
projectactiviteiten zijn geweest (in Namu, Nigeria) en dat er evenementen in Nederland
hebben plaatsgevonden t.b.v. geldinzameling. En er is nog meer gebeurd dit jaar! Dit
verslag geeft de belangrijkste gebeurtenissen weer van SALEK in 2008 en een financieel
jaarverslag, zodat iedereen kan zien wat er aan middelen bij ons binnen gekomen is en
hoe wij met deze middelen om gaan.
Met vriendelijke groeten,
Robert Jan Lamers (voorzitter)
Ellen Radstake (secretaris/penningmeester)
Inge Butterman (bestuurslid)
Tijen Tosun (bestuurslid)

Dit jaarverslag is vastgesteld op 15 februari 2009 door het bestuur van Stichting SALEK.
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2.

Stichting SALEK in 2008

Het jaar 2008 is voor SALEK vooral een jaar van professionalisering geweest. De eerste
binnengehaalde fondsen, een prachtige doorontwikkelde website, een nieuwe
aansprekende huisstijl, nieuwe brochures, functieprofielen voor de bestuursfuncties, een
zeer actief weblog, de eerste periodieke donateurs via machtiging, de eerste nieuwsbrief,
op de valreep de aantreding van twee ambassadeurs en vooral: de eerste
projectbegroting die voor 100% is binnengehaald!
Een greep uit de gebeurtenissen:
Fondsen, sponsoren en donateurs
In 2008 zijn de eerste fondsen binnengehaald, door middel van een overzichtelijk en
duidelijk deelprojectplan en in goed overleg met de betreffende instellingen: Aqua for All,
de Nederlandse ambassade in Nigeria en Rabobank Share4more.
Omdat het eerste deelproject, de watervoorziening in Namu, nog niet van zeer
omvangrijke aard is, is het ook een goede oefening voor grotere deelprojecten. Het in
2009 succesvol afronden van het watervoorzieningproject biedt een bewezen
betrouwbare basis voor instellingen voor fondsen en subsidies.
In 2008 hebben we veel ondersteuning in natura gekregen van sponsoren. Een overzicht
van deze steun is te vinden § 4.3. En ook de eerste vaste donateurs hebben we mogen
verwelkomen, die SALEK hebben gemachtigd om maandelijks of eens per kwartaal een
afgesproken bedrag van hun rekening te mogen halen.
Evenementen
Er hebben in 2008 twee evenementen plaatsgevonden ten behoeve van SALEK. De
eerste op 31 oktober, het Halloweenfeest, georganiseerd én gesponsord door vier
studenten van de HES in Amsterdam. De tweede op 20 december, de kerstmarkt,
georganiseerd door de Protestante kerk in Rheden.

Halloweenfeest in Amsterdam
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Ambassadeurs
SALEK heeft sinds eind december twee bevlogen ambassadeurs: Hans Rijnbende en Ties
Koek, beide zeer bekende inwoners van Rheden. Hans Rijnbende is oud-docent en
schrijver van onder meer de boeken ‘Herinneringen aan de Middachter Allee’ en ‘De
avonturen van Ollie en Pipie’. Ties Koek is onder meer oud-burgemeester van de
gemeente Rheden. Beiden zijn zeer actief in het stichtings- en verenigingsleven.
Promotie en communicatiemiddelen
Op het gebied van promotie is er veel opgestart en geprofessionaliseerd dit jaar:
een doorontwikkelde website;
een weblog met al het nieuws over SALEK;
een compleet nieuwe huisstijl, doorgevoerd in al onze communicatiemiddelen;
nieuwe brochures, machtigingskaarten, posters en een roll up banner;
een nieuwsbrief voor de vrienden van SALEK.
Geboorte van EFLI
Het heeft nogal wat voeten in aarde gehad om het registratieproces van EFLI (Education
For Life Initiative) in Nigeria te voltooien. EFLI is een Nigeriaanse organisatie bestaande
uit drie bestuursleden. Deze leden zijn goede bekenden van ons en hebben o.a. goede
betrekkingen met de lokale overheid waar wij ons eerste project gaan volbrengen.
Bezoek EFLI op www.efli.com.ng.
Leskist
Twee studenten van de Hogeschool in Ede, hebben in juli 2008 een prachtige leskist
geschonken aan onze stichting. De leskist bevat o.a. een DVD met videomateriaal, foto’s,
traditionele klederdracht, en nog veel meer. De leskist werd ontwikkeld om ons
professioneel materiaal en instructies te verschaffen om op basisscholen een vol uur (of
langer) te vertellen over onze projecten in Nigeria.
Zoveel mogelijk rechtstreeks naar de doelstelling
Hoewel wij steeds zoeken naar manieren om beter ons best te doen, effectiever geld
binnen te halen en professioneel bezig te zijn, betekent dat voor ons ook steeds een
dilemma. De discussie of we niet té gelikt overkomen, duikt steeds weer de kop op.
Waarom? Omdat we een stichting zijn die zoveel mogelijk financiële middelen (wij
streven naar minimaal 95%) rechtstreeks ten behoeve van de doelstelling ten goede wil
laten komen. Dat betekent dat SALEK niet wil overkomen als een stichting met een groot
percentage aan overheadkosten, of zelfs als een stichting met betaalde mensen in dienst.
Omdat wij veel werken met sponsoren, die doneren in natura, kunnen wij onze overhead
in Nederland runnen met relatief weinig financiële middelen en hoeven we toch voor de
grote goede doelen met personeel in loondienst niet onder te doen!
Toch hebben we in 2008 relatief veel beheerskosten gehad in Nederland, zoals het
drukken van brochures en visitekaartjes. En ook in 2009 gaan we de, zelf opgelegde,
95%-norm waarschijnlijk nog niet halen, omdat we druk bezig met verdere
professionalisering van het bestuur, door training bij de Sesam Academie. Veel

Jaarverslag Stichting SALEK 2008

5

stichtingen maken gebruik van de middelen van de vaste particuliere donateurs juist voor
deze kosten. Omdat wij denken dat ook (en misschien wel juist) deze groep donateurs
zijn geld rechtstreeks naar de doelstelling ziet gaan, hebben we het volgende besloten:
vanaf 2009 worden de beheerskosten zoveel mogelijk doorberekend in de
projectbegroting. De beheerskosten blijven daarmee zichtbaar, de projectbegroting wordt
immers transparant gepubliceerd op de website. Het grote voordeel daarvan is, dat
iedereen die Stichting SALEK financieel ondersteunt, zijn geld voor het grootste gedeelte
rechtstreeks naar het project in Afrika ziet gaan.
Een bijkomend, niet onbelangrijk, voordeel is dat ook eventuele fondsen kunnen
bijdragen in deze kosten.
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3.

Project Namu

3.1 Het project
Korte omschrijving lopende project
Het eerste project van Stichting Salek, de Primary school in Namu, bestaat uit de bouw
van een school, bestaande uit in totaal 44 klaslokalen, toiletgroepen en één of meerdere
lerarenkamers c.q. multifunctionele ruimten (deze zijn nader te bestemmen tijdens het
project). Deze school zal uiteindelijk onderdak gaan bieden aan ruim 2000 kinderen.
Naast het schoolgebouw zelf, zal er tevens gewerkt worden aan een
drinkwatervoorziening voor het dorp Namu.
Onze doelen in dit project zijn de volgende:
Zorgen voor een goede drinkwatervoorziening voor de te bouwen school en voor het
dorp Namu, d.m.v. grondwaterpompen met watertorens;
Het bouwen van goede en véilige schoolgebouwen, in verschillende deelprojecten (per
5 lokalen), op dusdanige manier dat deze eenvoudig uitgebreid kunnen worden;
Zorgen voor schone en hygiënische sanitaire voorzieningen, genoeg voor 2000
leerlingen en personeel;
Opzetten, en controleren van goede onderwijsmiddelen, zoals boeken, geschoold
personeel etc.
Het uiteindelijke doel is om al deze kinderen een dusdanige kwaliteit aan onderwijs te
bieden dat doorstroming naar vervolgonderwijs mogelijk is (en niet zoals nu:
onmogelijk), en in geval van niet doorleren de kansen op (redelijk of goed betaalde)
arbeid vergroot.
Bezoeken aan Namu
Onze voorzitter, Robert Jan, is dit jaar
verschillende keren in Namu geweest vanwege
de metingen naar water, opmeten van de
bouwgrond, het maken van foto’s en filmpjes
voor onze promotiemiddelen en het maken van
afspraken met de huidige scholen en andere
belanghebbenden in Namu. Daarbij is onder
andere besloten, met instemming van alle
belanghebbenden, dat het door SALEK te
bouwen schoolgebouw door de beide huidige scholen gebruikt gaat worden. Tevens is
hard gewerkt aan draagvlak onder inwoners, docenten, de ouderraad, de religieuze
leiders en de chief. De reisverslagen zijn te lezen op www.salek.nl en op de weblog
http://salek.nl/blog/.

Jaarverslag Stichting SALEK 2008

7

3.2 Deelproject watervoorziening
Korte omschrijving deelproject
De enige natuurlijke watervoorzieningen in Namu zijn wat oppervlakkige waterbassins,
waarin tijdens het regenseizoen water in wordt opgeslagen. Deze bassins liggen ter
hoogte van de zelf gegraven toiletten en men heeft weinig fantasie nodig om te
bedenken wat de gevolgen zijn. Soms worden er tankwagens ingereden die tijdens
droogte de bassins met water vullen. Dit is betaald water, maar de kwaliteit in de open
lucht neemt heel snel af. Er is slechts zelden drinkwater beschikbaar in Namu.
Eén van de eerste zaken waar we in dit nieuwe project aan moeten beginnen is water.
Water is de meest belangrijke stof die er op de aarde te vinden is. Zonder water is er
geen leven mogelijk. Het menselijke lichaam bestaat zelfs voor 70% uit water. Zonder
water kunnen we geen fatsoenlijke drinkwater- en sanitaire voorzieningen verzorgen
voor de 2.300 leerlingen in de school. Bovendien is water noodzakelijk voor de bouw van
de school, omdat de specie aangemaakt moet worden met water.
Stand van zaken financiering
Het is u en ons gelukt! Voor 2008 hadden we ons ten doel gesteld de bijna €13.000 die
benodigd is, vóór het einde van het jaar binnen te halen. Op 31 december was dan nog
niet bekend of er een bijdrage van de Nederlandse ambassade in Abuja zou komen, maar
de opbrengst van de kerstmarkt was ruim voldoende om het totale bedrag binnen te
halen. Hieronder vindt u de herkomst van de middelen, hoewel dus nog niet alles
daadwerkelijk op onze girorekening gestort was op 31 december.
Baten watervoorziening
Aqua for All

€ 4.009

Nederlandse ambassade

4.800

Rabobank Share4more

1.634

Studenten HES Amsterdam

705

Donateurs

300

Kerstmarkt
Totaal benodigd watervoorziening

1.417
€ 12.865

Stand van zaken algemeen
In 2008 zijn er twee keer metingen gedaan in Namu om te bepalen op welke plek de
boringen naar water het beste kunnen plaatsvinden. In overleg met de waterexperts van
Aqua for All, die ons met hun kennis en ervaring hebben bijgestaan, is de beste plek
bepaald. Hoewel het niet zeker is dat er een grote wateropbrengst uit de grond van
Namu kan worden gehaald, denken we dat het minimaal voldoende zal zijn voor de
school. Er zijn immers ook geen alternatieven voor Namu om water te kunnen winnen.
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Tevens is het perceel voor de school opgemeten, ten behoeve van de bouwtekeningen.
Nu het geld binnen is, gaan we ervan uit dat de watervoorziening er vóór de zomer (voor
Namu vóór de ‘winter’) staat!

Professionele waterspeurders

Hun hulpmiddelen
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4.

Financieel jaarverslag

Het is het eerste jaar dat Stichting SALEK de financiën verantwoordt in een financieel
jaarverslag. Het is ook het eerste jaar dat er financieel echt iets gebeurd is. En hoe!
Maar dat betekent helaas wel dat we geen cijfers van voorgaande jaren erbij kunnen
plaatsen ter vergelijking.

4.1 Staat van baten en lasten
De Staat van baten en lasten wordt door ons opgemaakt op basis van het kasstelsel. Dus
enkel ontvangsten en uitgaven die daadwerkelijk zijn gedaan in 2008 komen in het
overzicht voor.
Baten
Fondsen
Rabobank Foundation
Stichting Aqua for All

Lasten
€ 1.634,00
650,00

Particuliere donaties
Periodiek via machtiging
Overig

45,00
506,19

Acties
Studenten HES (Halloween)

704,00

Donatiemodules internet
Mollie (Ideal)
Stichting Geefgratis

79,86
126,00

Totaal baten

€ 3.745,05

Besteed aan doelstelling
Watermetingen Namu

€

Beheer en administratie
Kamer van Koophandel
Kosten betalingsverkeer
Debetrente

47,19
98,95
7,75

Promotiemiddelen
Leskist
Visitekaartjes/machtigingskrt.
Brochures

48,23
361,79
135,28

Bestemming overschot
Toevoeging aan reserve
Toevoegen aan doelstelling
Totaal lasten

650,00

200,00
2.195,90
€ 3.745,05

4.2 Balans
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen (giro)
Vorderingen (kerstmarkt)
Totaal activa
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Passiva
€

0,00
2.279,82
7.108,00

€ 9.387,82

Besteedbaar vermogen
Reserve
Bestemming doelstelling
Kortlopende schulden
Cursus fondsenwerving
Totaal passiva

€

200,00
9.037,82
150,00

€ 9.387,82
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4.3 Baten in natura
Stichting SALEK ontvangt niet alleen financiële baten, maar ontvangt ook baten in
natura: dat kunnen goederen zijn die direct ten gunste zijn van de projecten, goederen
die van belang zijn voor de geldinzameling, of dienstverlening ten behoeve van met
name de professionalisering en marketingactiviteiten van de stichting.
Deze baten willen wij graag benoemen, zodat de inzet van deze betrokken bedrijven en
particulieren gewaardeerd wordt. Tevens laten wij daarmee zien dat zoveel mogelijk van
de wervings- en marketingkosten niet bekostigd wordt uit giften en donaties, die
natuurlijk zoveel mogelijk terecht moeten komen bij de projecten in Afrika. Veel van deze
activiteiten komt tot stand door de steun van particulieren en de steun van bedrijven die
zich betrokken voelen en maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.
Deze baten zijn gewaardeerd op basis van de kosten, die de producten en/of
dienstverlening de stichting zouden hebben gekost indien zij (regulier) zouden zijn
ingekocht tegen dezelfde kwaliteit (de marktwaarde).

Baten in natura
Promotiemiddelen
Vuurwerk Communicatie en Vormgeving
(ontwerp huisstijl en communicatiemiddelen)
Joris Sartorius (ontwikkeling website)

€ 5.000
2.790

Hostservice Nederland (posters en roll-up
banner)

155

Stichting de Passerel (kaarsen)

200

Kerstmarkt
Houten speelgoed

75

Aankleding kraam

50

Overig
Hostservice Nederland (Praktijkboek
sponsoring)

37

Presentjes vrijwilligers

23

Onkosten

24

Totaal baten
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