
JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN
KINDEREN

2020

Goedgekeurd door bestuur 10-4-2021

Stichting Huis van Kinderen
p/a Narcissentuin 14
3994 PS Houten
030-2444370
www.Kheur.nl
kvk 30187181



Inhoudsopgave

Blz
Bestuursverslag   3

Jaarrekening   5

Accountantscontrole                                                                                                     6 

Toerekening baten en lasten   7

2



Bestuursverslag

Algemeen
Het jaar 2020 is het achttiende jaar van het bestaan van de Stichting Huis van Kinderen.

Doel
De stichting heeft tot doel het ondersteunen op allerlei wijzen van het straatkinderenproject 
Kheur Guney, Maison des Enfants te Ouagadougou, Burkina Faso. Dit straatkinderenproject 
is begonnen in het jaar 2000. De penningmeester van onze stichting was aanwezig bij de 
oprichting toen hij nog in Burkina Faso woonde.

Activiteiten
Algemeen, landbouw en technische school
De stichting houdt zich bezig met fundraising onder particulieren, kerken, scholen en 
bedrijven. Ook zijn wij open voor nieuwe vormen van samenwerking en ondersteuning. 
Daarnaast vervullen we een rol als intermediair bij het indienen van projectvoorstellen bij 
Nederlandse donoren. 

Corona deed zijn intrede ook in Burkina Faso, hoewel malaria volksziekte en volksvijand 
nummer één blijft. Er was een avondklok en een lockdown. Grote markten mochten niet meer 
worden gehouden. Ook de scholen waren tot 1 september 2020 gesloten, waaronder de 
basisschool van het project.
Banditisme en jihadisme, met name in het noorden, het grensgebied met Mali, blijft grote 
zorgen baren. Dit leidt tot voedseltekorten en een vluchtelingenstroom.
In de hoofdstad Ouagadougou is er een gespannen sfeer van angst. Straatroof op klaarlichte 
dag deed zijn intrede. 
Begin 2020 kon dankzij een grote gift voor een deel van het terrein een druppel irrigatie 
systeem worden aangelegd. Hierdoor ontstond in maart een geweldig grote oogst aan 
courgettes.
Een grote gift aan het einde van 2020 was bestemd om een vluchtplaats in Senegal te creëren 
voor het geval jihadimse ook het project in Ouagadougou zou bereiken. Het bestuur van 
Kheur Guney monitort de veiligheidssituatie en een passende strategie dagelijks.

steun bij scholing door middel van financiële adoptie
Werden in 2007 11 kinderen gesteund met hun voortgezet onderwijs en of basisschool, in 
2020 waren dit er 54 en in 2019 57. Daarnaast wordt één van de jongeren gesteund met haar 
universitaire opleiding. Zij hoopt haar thesis in mei 2021 af te hebben en vervolgens in Ghana
met onze steun een jaar Engels te studeren.

De basisschool op het project bestond in 2020 acht jaar. In juni 2020 deed groep 8 (klas 6) 
van de basisschool ondanks corona eindexamen. Alle leerlingen slaagden en kregen op basis 
van hun hoge cijfers een beurs van de overheid om naar het voortgezet onderwijs te kunnen 
gaan zonder dat verdere sponsoring nog nodig was.
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Monitoring en contact met Kheur Guney
Het contact met Kheur Guney is frequent en soms dagelijks. Via whatsapp en bellen hebben 
wij directe communicatie. Ook krijgen wij foto’s en filmpjes van de voorgang en de stand van
zaken.
Van eenmalige investeringen, zoals de waterpomp op zonnepanelen en de watertoren krijgen 
wij vooraf de offertes en achteraf ter verantwoording de foto’s en filmpjes van het 
eindproduct.
De Franse organisatie SEL steunt het project met een voedselprogramma. Begin 2019 was 
SEL op inspectiebezoek. 

Plannen van Kheur Guney 2021
Het is moeilijk strategische plannen te maken. De situatie in het land is niet stabiel. Ook is er 
een zwakke overheid. Enerzijds is er het oprukkend jihadisme, anderzijds raakt de corona 
pandemie ook Burkina Faso.
Gelukkig werd het project meer zelfvoorzienend dankzij de waterpomp, zonnepanelen, 
waterreservoir en het systeem van druppelirrigatie.
Het grote terrein Komsilga biedt voldoende ruimte om al vast landbouw te plegen en koeien 
en schapen te houden zonder dat er een complete grote vakschool staat waar in de formele 
sfeer timmer- en landbouwonderwijs wordt gegeven. Maar het onderwijs blijft daarmee 
kleinschalig en informeel. Gezien de onzekere tijden is dat gepast.
De kinderen van het project doen mee met het praktische werk van landbouw en veeteelt. 
Eén van de plannen voor 2021 is het voltooien van een eenvoudige huisvesting in Senegal dat 
als veilig land wordt beschouwd om naar toe te vluchten als het jihadisme verder, hopelijk 
tijdelijk, de overhand zou krijgen.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit betrokken professionele vrijwilligers. Zij hebben ervaring met 
fundraising, hebben gewerkt in ontwikkelingslanden of hebben affiniteit met het project en 
kennen Eliakim en Denise persoonlijk. 

Het bestuur ontvangt geen beloning en geen vacatiegeld.

Bestuur:
Voorzitter: vacant 
Secretaris: M. Catsburg 
Penningmeester: D. van Braak 
Adjunct: B.P.M. van der Laan
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Jaarrekening Stichting Huis van Kinderen over 2020

Balans 31 -12-2020 31 -12-2019

activa

liquide middelen:

ing spaarrekening € 4.485,64 € 7.610,64

ing bankrekening € 9,29 € 47,43

TOTAAL ACTIVA € 4.494,93 € 7.658,07

passiva

kortlopende schulden:

vooruit ontvangen sponsorgelden € 3.848,46 € 3.919,30

door te betalen giften aan Kheur Guney € 646,47 € 3.738,77

TOTAAL PASSIVA € 4.494,93 € 7.658,07

Staat van baten en lasten 2020 2019

ontvangen van:

particulieren € 16.881,54 € 16.062,22

kerken € 1.940,52 € 2.997,44

bedrijven € 5.340,00 € 7.684,72

rente € 1,43

totaal ontvangsten: € 24.162,06 € 26.745,81

doorbetaald: saldo 31 dec vorig boekjaar € 7.658,07 € 5.455,21

transfer voor ondersteuning activiteiten Kheur Guney € 26.801,00- € 23.925,00-

bankkosten, website € 524,20- € 617,95-

totaal uitgaven: € 19.667,13- € 19.087,74-

saldo in volgend boekjaar over te maken: € 4.494,93 € 7.658,07
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 en de baten- en lastenstaat over 2020
BALANS

ING Spaarrekening
Het saldo op de spaarrekening bij ING is direct opvraagbaar. Het rentepercentage bedraagt 
0%.

ING Bankrekening
Staat geheel ter vrije beschikking.

De stichting heeft geen kapitaal of vermogen.

Vooruit ontvangen sponsorgelden voor schoolkinderen
Een groot aantal sponsors betaalt schoolgeld in termijnen. Omdat het schooljaar begint op 1 
oktober van een kalenderjaar, worden de na 1 oktober 2020 ontvangen termijnen 
gepassiveerd. De doorbetaling van een jaar opgespaard schoolgeld vindt plaats rond 1 oktober
2021.

Door te betalen giften aan Kheur Guney
Naast schoolgeld komen er giften binnen met een specifieke bestemming zoals de 
ontwikkeling van de technische vakschool en een bijdrage aan een “oude dag voorziening 
annex schuilplaats tegen jihadisme” voor de leiding van Kheur Guney.

BATEN EN LASTEN

Kasstelsel
Voor de ontvangsten geldt het kasstelsel, dat wil zeggen, in het jaar van ontvangst worden 
giften en van kerken ontvangen collecten als opbrengst verantwoord. 

Kosten
De stichting heeft geen werknemers in dienst. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers. 
Er zijn geen kosten van fundraising, met uitzondering van website-gerelateerde kosten. Het 
beleid van de stichting is giften zonder aftrek van toegerekende eventuele overhead volledig 
en snel door te storten naar Kheur Guney. Bankkosten, telefoonkosten en kosten van de 
internetsite worden gefinancierd vanuit algemene giften. 

In 2020 heeft de stichting giften ontvangen voor de huisvesting van de leiding van Kheur 
Guney na hun pensionering. 

Accountantsverklaring

In overeenstemming met artikel 9 lid 3 van de statuten van de stichting vindt geen 
accountantscontrole plaats. Volgens de wettelijke eisen is Stichting Huis van Kinderen 
namelijk aan te merken als een kleine rechtspersoon waarvoor geen accountantscontrole 
verplicht is gesteld.
Wie betrokken is als donor en graag inzage wil in de administratie kan een afspraak maken 
met de penningmeester.  
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Toerekening van baten en lasten aan de projecten en kostendragers

7


	Algemeen
	Doel
	Activiteiten
	Monitoring en contact met Kheur Guney
	Bestuur
	BALANS
	ING Spaarrekening
	ING Bankrekening
	BATEN EN LASTEN
	Kasstelsel
	Kosten


