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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 jaarverslag van 2011 van Stichting SALEK. Ook dit jaar stond vooral in het teken 
van het werven van fondsen en donaties. Dit verslag geeft de belangrijkste 
gebeurtenissen weer van SALEK in 2011 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) 
 
 
 
Dit jaarverslag is vastgesteld op 1 Oktober 2012 door het bestuur van Stichting SALEK. 
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2. Stichting SALEK in 2011 
 
Ook het jaar 2011 stond geheel in het teken van werven van donateurs en andere wijzen 
van inkomsten en vooral het vergoten van onze naamsbekendheid en het uitstraling van 
vertrouwen.  
 
Donateurs 
In 2011 zijn de inkomsten van particuliere donateurs: €3672,82 wat een flinke toename 
is t.o.v. 2010 waarin dit €2.1.48,50 was. 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 2011 is het bestuur nogal rigoureus gewijzigd. Veelal om privéredenen zoals ander 
werk, gezinsuitbreiding en drukte hebben Vincent, Guido en Yvon de Stichting helaas 
vaarwel gezegd als bestuurslid. Zij blijven met plezier beschikbaar als  vrijwilligers. Inge, 
Ellen en Robert Jan zijn op dit moment de overige 3 leden. In 2012 zullen we bekijken 
hoe we het bestuur gaan indelen en eventueel uitbreiden. 
 
Website 
Robert Jan heeft ook dit jaar hard gewerkt aan onze digitale bekendheid en 
transparantie. De bezoekersaantallen waren in 2010 zo’n 18.000 unieke bezoekers, in 
2011 zijn dit er maar liefst ruim 33.000 geworden en het groeit nog steeds. 
 
Nieuwsbrieven 
De digitale nieuwsbrief behoort inmiddels tot het standaard wapentuig van SALEK. 
Ook in 2011 is er weer een uitgebracht. We zullen dit minimaal halfjaarlijks proberen te 
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. Dit resulteerde er in dat 
de media al verschillende keren contact heeft gezocht met SALEK. 
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. 
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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. 
 
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 campagne van Google Adwords na donatie van Google Grants; 
 een nieuwsbrief voor de vrienden van SALEK. 

 
Collecte 
Van 17 t/m 23 Oktober 2011 hebben wij voor het eerst een collecte gehouden in de 
gemeente Rheden. In deze week werd door de bestuursleden en enkele enthousiaste 
vrijwilligers ruim 1200 euro opgehaald.  
 
Donaties in natura 
In dit jaar hebben wij ook enkele flinke donaties in natura ontvangen. Van Microsoft 
hebben wij door de jaren heen al ruim 4000 euro aan gratis software ontvangen voor 
onze stichting, zodat wij gene geld hoeven te besteden aan Windows, Office (voor dit 
jaarverslag bijvoorbeeld) en efficiënte communicatiemiddelen tussen de leden. Daarnaast 
schonken zij ons een XBOX360 Kinect om te gebruiken bij voorlichting op scholen en 
kinderen spelenderwijs te informeren over de projecten. 
 
Cisco doneerde ons enkele HD camera’s om onze projecten mee te filmen en van Google 
Grants hebben wij maar liefst 10.000 USD aan maandelijkse gratis advertentiekosten 
gekregen, zonder tijdslimiet in de toekomst. 
Dit heeft ertoe geresulteerd dat onze stichting een enorme toename in bezoekers hebben 
gekregen en in naamsbekendheid.  
 
Afrikaweek op de OBS de Mozaïek in Dichteren 
Eén van de leukste projecten dit jaar was wel de Afrikaweek die werd georganiseerd op 
de basisschool de Mozaïek in Dichteren, Doetinchem. De hele week werd er op leuke 
wijze aandacht besteed aan Afrika en afgesloten met een leuke markt waarmee in totaal 
2550 euro werd opgehaald. 
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3. Project Korira 
 
3.1 Werving sponsors: 
 
Millenniumcomite Vlagtwedde heeft zich ten doel gesteld om dit project te financieren. 
Sanne Meijer, namens het comite, heeft zich hiervoor ingespannen. 
Ze heeft door middel van acties en gemeentelijke gelden het totale bedrag van 5400 
euro bij elkaar weten te krijgen, geweldig! 
 
We hebben besloten dit geld stapsgewijs te investeren en niet in 1 keer te zenden, zodat 
er rustig en gecontroleerd, overzichtelijk aan het project gewerkt kan worden. 
 
3.2 Wat is er gedaan: 
 
Abraham en Inge hebben een bus gestuurd met schoolboeken, namens Stichting Read to 
Grow. 
Een aantal boeken zal voor de bibliotheek gebruikt worden. Er is namelijk een vast 
lesprogramma vastgesteld in Guinee. 
 
In overleg met de school is een plan van aanpak opgesteld. Wat bestond uit: 

1. De school opknappen, dakplaten vervangen, verven. De materialen uit Salek 
gelden, de werkzaamheden door leerlingen, ouders en dorpsbewoners. 

2. Toiletten aanleggen. 
3. Schoolborden plaatsen en opknappen. 
4. Schoolbankjes bestellen. 
5. Kasten bestellen. 
6. Watertappunt maken. 
7. Voorlichting geven. 
 
Stappen 1 tot en met 5 zijn op heden uitgevoerd. 
In Korira is het geld nog beschikbaar voor een watertappunt, echter het bedrijf wat 
dit aan kan leggen, cq boren, is nog niet langs geweest. Zij komen pas als er 
meerdere aanvragen zijn….en ze komen dus niet voor 1 tappunt, dat is nu wat de 
school nodig heeft. 
 
Het renoveren van de school was hard nodig, men is hier enthousiast mee aan de 
slag gegaan. Het resultaat was er ook naar. Er dienen nu nog drie lokalen geverfd te 
worden, dit is een ander gebouwtje. 
De meubels en andere materialen zijn in de nabijheid aangeschaft en de meubels 
laten maken. Zo wordt de lokale economie ook gestimuleerd. 

 
 

Abraham Sylla heeft het project bezocht ter controle. Er is een bijeenkomst geweest met 
de dorpsoudsten, imams en schoolbestuur. Ook waren uiteraard leraren en leerlingen en 
dorpsbewoners aanwezig. 
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Gezamenlijk hebben ze de kado’s, het schoolmateriaal, overhandigd aan Delphine Sylla, 
directrice van de school. 
Het schoolmateriaal wat ter plaatste is aangeschaft (Conakry) bestond uit: 

- schriften 
- pennen&potloden 
- geodriehoeken en linialen 
- krijtjes 
- schoolboeken, verplicht volgens lesprogramma Guinee 

 
Er is een video gemaakt van de ceremonie, met een rondleiding door en langs de school. 
De school zal in december 2012 weer door Abraham Sylla bezocht worden, dan kan de 
laatste fase van het project ingaan. 
 
3.3 Wat moet er nog gebeuren: 
 

- Laatste opknapwerkzaamheden. 
- Watertappunt 
- Voorlichting geven 
- Bibliotheek inrichten 
- Evt. mediatheek 
- Schoolplein opknappen, speelvoorzieningen plaatsen. 

 
Wij zien het liefst dat de docenten getraind worden om voorlichting te kunnen geven aan 
de leerlingen over hygiëne, gezondheid(szorg) en seksualiteit. 
Ook is het belangrijk dat de leidinggevenden getraind worden, zodat zij zich naar de 
overheid toe ook goed kunnen profileren. De overheid zal ook haar steentje bij moeten 
dragen aan het succes van de school, het onderhoud maar ook de structurele uitbetaling 
van de salarissen. 
Soms wordt er wel op tijd betaald en soms niet….. 
 
Een mediatheek is ook een van de wensen, computers wellicht en trainen in pc kennis, 
internet is (nog lang) niet haalbaar. 
 
Hoe onderhoudt de school zichzelf? Het plan is om een klein winkeltje te openen en hier 
wat produkten te verkopen aan de dorpsbewoners en leerlingen in de pauzes. De 
leerlingen kunnen uiteraard meehelpen in het winkeltje. Van de winst kan dan het 
onderhoud bekostigd worden. 
 
Dan is er nog geld over en wilden we graag wat nieuwe leerlingen, waarvan ouders het 
school en kleedgeld echt niet kunnen betalen op de school aannemen. 
Wellicht kan aan 1 of 2 uitmuntende leerlingen een beurs worden verstrekt om verder te 
studeren. 
Dit laatste zijn wensen voor de toekomst! 
We hopen wel in 2013 het project af te kunnen ronden.
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4.0 Financieel jaarverslag 2011 
 
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 2011 Lasten 2009 2010 2011 
Fondsen    Besteed aan doelstelling    
Ned. ambassade in 
Nigeria 

 €    
779,11 

 Watertoren Namu € 
10.391,00 

  

Stichting Aqua for All  € 
2.643,00 

740,00  Schoolproject Korira   € 
3.250,00 

Gemeente Vlagtwedde   € 5.250,00     
    Kosten acties    
Particuliere donaties    Koninginnedag  €     

45,00 
45,00 

Vaste donateurs 90,00 513,50 642,00 Benefietfestival Middachten  640,32  
Eenmalige donateurs  2.142,50 1.635,00 3.030,82 Collecte Rheden   65,00 
        
Acties    Beheer en administratie    
Sponsorloop 
Dubbeldekker 

 3.200,00  Kamer van Koophandel 26,14 37,14 26,64 

Kerstmarkt Rheden 
2008 

7.130,00   Kosten betalingsverkeer 118,48 94,33 106,33 

Koninginnedagmarkt 
Velp 

350,00 382,00 295,87 Correctieboekingen (op donaties)  207,00  

Benefietfest. 
Middachten 

 1.900,00 225,00     

OBS Mozaiek   2.550,28 Promotiemiddelen    
Collecte Rheden   1.200,34 Videocamera’s   54,45 
    Leskist 40,12   
Donatiemodules 
internet 

   Visitekaartjes/machtigingskrt. 124,63 171,82  

Mollie (Ideal) 105,29   Brochures 171,63   
Stichting Geefgratis 207,00 442,17 1.117,80 Spandoek  133,10  
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Rente spaarrekening  3,29 211,05 Deskundigheidsbevordering    
    Sesam Academie 446,25   
Correctieboeking  24,96  Cursus fondsenwerving 175,00   
        
    Bestemming overschot    
    Toevoeging aan reserve  300  
    Toevoegen aan res. doelstelling 

Korira 
  2.180,00 

    Toevoegen aan res. doelstelling 
Namu 

1.174,54 7.991,32 8.795,74 

Totaal baten € 
12.667,79 

€ 
9.620,03  

€ 
14.523,16 

Totaal lasten € 
12.667,79 

€ 
9.620,03 

€ 
14.523,16 

 
Aan beheers- en organisatiekosten (promotiemiddelen, deskundigheidsbevordering en beheer/administratie) is in 2011 € 187,42 
uitgegeven. Dat is ten op zichte van de binnengekomen baten 1,3%. Dat betekent dat 98,7% is direct uitgegeven aan dan wel 
gereserveerd voor de doelstelling van Stichting Salek.  
 
 
Balans 
Het betreft steeds de balans op 31 december.  
 
Activa 2009 2010 2011 Passiva 2009 2010 2011 
Vaste activa €       

0,00 
€       0,00   €        

0,00 
Besteedbaar vermogen    

    Algemene reserve €    
200,00 

€    
500,00 

€    
500,00 

Vlottende activa    Reservering doelstelling Namu 3.254,36 11.245,68 20.041,42 
Liquide middelen 
(betaalrek) 

3.454,36 692,39 607,08 Reservering doelstelling Korira   2.180,00 

Liquide middelen 
(spaarrek) 

 11.053,29 22.114,34     

Totaal activa € 
3.454,36 

€ 
11.745,68 

€ 
22.721,42 

Totaal passiva € 
3.454,36 

€ 
11.745,68 

€ 
22.721,42 

 


