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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.  

Onze missie is kinderen de kans te geven om hun eigen toekomst te beïnvloeden. Onze 

visie is door kwalitatief goed onderwijs kinderen de randvoorwaarden te bieden om zich 

te kunnen ontwikkelen en op hun eigen manier een bestaan op te kunnen bouwen. 

 

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 jaarverslag van 2010 van Stichting Salek. Het jaar stond vooral in het teken van 

het werven van fondsen en donaties. Dit verslag geeft de belangrijkste gebeurtenissen 

weer van Salek in 2010 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 - fondsenwerver) 

Guido Naezer (bestuurslid) 

Yvon Sinke (bestuurslid – vrijwilligerscoördinator) 

Vincent van Wenum (bestuurslid – wervingscoördinator) 

 

 

Dit jaarverslag is vastgesteld op 1 Augustus 2011 door het bestuur van 

Stichting Salek. 
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2. Stichting Salek in 2010 

 

Het jaar 2010 stond geheel in het teken van werven van donateurs en andere wijzen van 

inkomsten. 

  

Donateurs 

In 2010 hebben we nagenoeg gelijke inkomsten van particuliere donateurs: €2.1.48,50 

in 2010 tegenover €2142,50 in 2009. Donateurs zijn vrienden en familie (en wijzelf 

natuurlijk), maar steeds vaker betreft het mensen die wij persoonlijk niet kennen. Dat 

betekent dat onze openheid, en het uitdragen daarvan via internet, zijn vruchten 

afwerpt! 

Het grootste gedeelte wordt gestort door mensen die eenmalig doneren, of bijvoorbeeld 

één keer per jaar.  

 

Samenstelling bestuur 

In 2010 is het bestuur ongewijzigd gebleven. 

 

Website 

Robert Jan heeft ook dit jaar hard gewerkt aan onze digitale bekendheid en 

transparantie. De bezoekersaantallen zijn verdubbeld tegenover 2009 en groeit nog 

steeds. 

 

Nieuwsbrieven 

De digitale nieuwsbrief behoort inmiddels tot het standaard wapentuig van Salek. 

Inmiddels zijn er alweer drie uitgebracht. We zullen dit minimaal halfjaarlijks doen, en 

natuurlijk vaker als er tussendoor ontwikkelingen gemeld moeten worden aan donateurs, 

sponsoren en alle andere belangstellenden. 

 

Herziening ontwikkelingssamenwerking 

Reeds enkele jaren wordt flink gedebatteerd over het stelsel van 

ontwikkelingssamenwerking van Nederland en andere westerse landen. Wij juichen de 

discussie van harte toe en volgen de verschillende meningen, omdat het ook de 

effectiviteit van de hulp van Salek kan verbeteren. Gelukkig wordt de discussie steeds 

vaker door de pers opgepakt en wordt het een publieke thema. 

Naast adviezen over de vormen van ontwikkelingshulp staat nu ook transparantie 

inmiddels hoog op de agenda in Nederland, wat één van de redenen voor het oprichten 

van onze stichting was. 

Wij zullen de ontwikkelingen binnen de sector blijven volgen en indien nodig bespreken 

binnen het bestuur. Via ons weblog kunnen belangstellenden e.e.a. meekrijgen van deze 

ontwikkelingen. 
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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, sanitaire voorzieningen 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.  

 

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. 
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3.2 Deelproject watervoorziening 

 

Status afgesloten deelproject 

 

Tot onze grote vreugde constateren we ook in 2010 dat de watertoren die we hebben 

gebouwd in Namu een groot succes is. Vooral tijdens het droogteseizoen was het één 

van de weinige bronnen van schoon drinkwater in de wijde omgeving. 

 

voorzien van schoon drinkwater en zorg te dragen voor sanitaire voorzieningen. 

Tot die tijd is nu besloten om de lokale bewoners het water te laten gebruiken, tegen 

een kleine vergoeding. Het geld zal worden gebruikt om de watertoren te 

onderhouden en wordt beheer door een klein comité van de school. 



 

Jaarverslag Stichting Salek 2010 7 

4.0 Financieel jaarverslag 

4.1 Jaarrekening Stichting Salek 

De jaarrekening wordt door ons opgemaakt op basis van het kasstelsel. Dus enkel ontvangsten en uitgaven die daadwerkelijk zijn gedaan 

in het boekjaar zelf komen in het overzicht voor.  

 
Baten 2009 2010 Lasten 2009 2010 

Fondsen   Besteed aan doelstelling   
Ned. ambassade in Nigeria  €    779,11 Watertoren Namu € 10.391,00  
Stichting Aqua for All  € 2.643,00 740,00    
   Kosten acties   
Particuliere donaties   Koninginnedag  45,00 
Vaste donateurs 90,00 513,50 Benefietfestival Middachten  640,32 
Eenmalige donateurs  2.142,50 1.635,00    
   Beheer en administratie   
Acties   Kamer van Koophandel 26,14 37,14 
Sponsorloop Dubbeldekker  3.200,00 Kosten betalingsverkeer 118,48 94,33 
Kerstmarkt Rheden 2008 7.130,00  Correctieboekingen (op donaties)  207,00 
Koninginnedagmarkt Velp 350,00 382,00    
Benefietfestival Middachten  1.900,00 Promotiemiddelen   
   Leskist 40,12  
Donatiemodules internet   Visitekaartjes/machtigingskrt. 124,63 171,82 
Mollie (Ideal) 105,29  Brochures 171,63  
Stichting Geefgratis 207,00 442,17 Spandoek  133,10 
      
Rente spaarrekening  3,29 Deskundigheidsbevordering   
   Sesam Academie 446,25  
Correctieboeking  24,96 Cursus fondsenwerving 175,00  
      
   Bestemming overschot   
   Toevoeging aan reserve  300 
   Toevoegen aan reservering doelstelling 1.174,54 7.991,32 
Totaal baten € 12.667,79 €9.620,03  Totaal lasten € 12.667,79 €9.620,03 
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4.2 Balans 
 
Het betreft steeds de balans op 31 december.  
 
Activa 2009 2010 Passiva 2009 2010 

Vaste activa €       0,00 €       0,00       Besteedbaar vermogen   
   Algemene reserve €    200,00 €    500,00 
Vlottende activa   Reservering doelstelling 3.254,36 11.245,68 
Liquide middelen (betaalrek) 3.454,36 692,39    
Liquide middelen (spaarrek)  11.053,29    
Totaal activa € 3.454,36 € 11.745,68 Totaal passiva € 3.454,36 € 11.745,68 

 
 


