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JAARVERSLAG 2019 

 

INLEIDING 

Het bestuur van Stichting Kafountine doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2019 ter 

ondersteuning van de vrouwenvakschool Satang Jabang in Kafountine, Senegal. 

De Satang Jabang school als het bestuur van Stichting Kafountine hebben in 2019 met veel plezier en 

enthousiasme samengewerkt en de continuïteit van 2018 weten te behouden.  

Dankzij de succesvolle fondsenwerfactie in 2018 is Stichting Kafountine in 2019 staat geweest haar 

maandelijkse verplichting aan de school steeds tijdig te voldoen. Tevens is er budget gereserveerd 

voor de exploitatie van de school gedurende minimaal 2 schooljaren, mocht het bestuur van Stichting 

Kafountine op onvoorziene omstandigheden stuiten en niet (voldoende) fondsen weten te verkrijgen. 

Deze reserve is belangrijk omdat op die manier kan worden gegarandeerd dat studenten, die aan de 

opleiding beginnen, deze ook kunnen afmaken.  

In 2019 is besloten de fondsenwerving te richten op twee aspecten. Enerzijds de reguliere exploitatie 

en anderzijds projecten ten behoeve modernisering en verduurzaming van de school, zoals 

vernieuwing van het curriculum en nieuwbouw of groot onderhoud van de leslokalen. In dat kader is in 

2019 de bouw van twee nieuwe klaslokalen gerealiseerd en zijn de voorbereidingen getroffen om het 

dak van het hoofdgebouw te vernieuwen. Een belangrijke vooruitgang, omdat de hevige regenval 

jaarlijks voor veel schade aan gebouw en inventaris zorgde.  

In 2020 zal het bestuur weer zorg dragen voor de fondsenwerving voor de reguliere exploitatie. 

Daarnaast is extra aandacht voor de bouw van een tweede verdieping op de nieuwe klaslokalen. 

Hiervoor heeft Wilde Ganzen reeds een deel van de financiering toegezegd. 

 

SAMENWERKING MET DE SATANG JABANG SCHOOL 

Ontwikkelingen in de school 

In 2019 volgende 105 leerlingen onderwijs aan de Satang Jabang school. Dit aantal is vergelijkbaar 

met 2018. Het jaar verliep goed, de lessen zijn zonder uitval doorgegaan en de studenten 

voedselbereiding konden hun ervaring op doen in het restaurant, Le Snack, waar bezoekers kunnen 

lunchen of een drankje bestellen. Daar wordt in toenemende mate gebruik van gemaakt. 

In juli deden 25 studenten examen, waarvan 22 zijn geslaagd. Een deel hiervan (12 studentes), deden 

examen op CAP niveau, dit is een soort staatsexamen van hoger niveau dan het onderwijs dat Satang 

Jabang biedt. Tien studentes haalden dit examen. Een hele prestatie waar de school terecht trots op 

is. Dit is mede mogelijk gemaakt door intensievere samenwerking met vergelijkbare 

beroepsopleidingen in de regio en omdat de kwaliteit van de Engelse lessen dankzij financiële 

ondersteuning van het Duitse KANAM foundation is vergroot. De leerkrachten zijn tevreden en trots te 
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werken op de Satang Jabang school. Veel van de leraren volgen trainingen die door de overheid 

worden aangeboden. De Senegalese overheid stimuleert ondernemerschap om de economie te 

bevorderen en migratie tegen te gaan. Dit gebeurt onder meer door trainingen in ondernemerschap 

voor leraren in het beroepsonderwijs. Dit is voor de studentes van Satang Jabang temeer belangrijk, 

omdat een groot deel van hen graag een eigen onderneming zou starten na het behalen van het 

diploma.  

 

De studentes, leraren en het bestuur van de school zijn ontzettend blij met de nieuwe klaslokalen. Ze 

zijn trots om deel uit te maken van deze school, die al 23 jaar jonge vrouwen opleidt tot een vak 

waarmee ze hun eigen inkomen kunnen verdienen en een zelfstandiger leven kunnen opbouwen. Ook 

de burgermeester van Kafountine is enthousiast en spreekt zijn bewondering uit over de rol van de 

school in de welvaart van het dorp en de wijde omgeving. De onderwijsinspecteur ziet de Satang 

Jabang school als een voorbeeld voor andere vakscholen in de regio, vanwege de grote plaats die 

praktijklessen innemen in het curriculum. Deze zaken maken dat een diploma van Satang Jabang 

zeer waardevol is.  

 

Helaas was in 2019 het overlijden van één van de leerkrachten, de heer Noumou, en van voormalige 

leerkracht Daby Sy te betreuren. De familie van Noumou is financieel gesteund door onze stichting. 

Zijn zoon Fandé heeft zijn taak als leraar overgenomen.  

 

Communicatie: 

De communicatie tussen Stichting Kafountine en het Conseil van Satang Jabang vindt regulier plaats 

op drie manieren: 

• maandelijkse skype gesprekken over de actuele gebeurtenissen en lopende zaken. De 

gespreksverslagen worden ook gedeeld met de Zweedse Stichting Kafountiner Vänner 

(Vrienden van Kafountine) 

• kwartaalrapportage door het Conseil over alle inkomsten en uitgaven van de school 

• jaarvergadering van Stichting Kafountine en het Conseil om het voorgaande jaar te evalueren 

en plannen en afspraken te maken voor het komende jaar. We streven ernaar dat ook 

Kafountiner Vänner hierbij aanwezig is. De jaarvergadering 2019 is voorbereid met 

Kafountiner Vänner, twee afgevaardigden vanuit Zweden namen deel aan de vergadering. 

Jaarvergadering 2019 

In januari 2019 bracht een afvaardiging van het bestuur een bezoek aan de school om deel te nemen 

aan de jaarvergadering en de situatie op de school met eigen ogen te aanschouwen. De belangrijkste 

punten uit de jaarvergadering 2019 waren:  

• Het jaarplan en budget van 2019 zijn vergelijkbaar met 2018. De minimale jaarlijkse kosten 

bedragen €52.500. Daar bovenop komen een reserve van €5.000 (onvoorzien), de kosten 

voor een leraar Engels op CAP niveau (financiering via de KANAM foundation), een leraar 

Wiskunde en een achterstallige betaling van belasting. Totale kosten bedragen daarmee 

€65.400. 

• De drie partijen hebben een financiële commitment gedaan: 

o Stichting Kafountine: €36.000, dit bedrag is gelijk aan 2018 en zal in maandelijkse 

betalingen van €3.000 worden overgemaakt aan de school. 

o Satang Jabang: eigen bijdrage van €10.000; gelijk aan 2018, dit bedrag is ambitieus 

maar wordt op verzoek van het Conseil in stand gehouden. Financiering komt vanuit 
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verkoop van producten, inschrijfgeld van leerlingen, verhuur van een ruimte aan het 

dorp om als bibliotheek te dienen, opbrengst vanuit de fruittuin en Permaculture tuin. 

o Stichting Kafountiner Vänner (Vrienden van Kafountine): €7.000, dit bedrag is een 

indicatie van de mogelijke opbrengst vanuit de verkoop van producten en particuliere 

donaties.  

• Naast de reguliere exploitatie en de reeds gefinancierde nieuwbouw, is met het Conseil een 

prioriteitenlijst besproken van aanvullende projecten die financiering en aandacht behoeven. 

Het betreft de volgende projecten, in volgorde van prioriteit. Het zal enige jaren in beslag 

nemen om als deze wensen te realiseren. 

o Vernieuwing dak en plafond hoofdgebouw, geschatte kosten €8.000. Het dak van het 

hoofdgebouw is door hevige regenval aan vervanging toe. In 2019 heeft Stichting 

Kafountine geld toegezegd om het dak te vernieuwen en is een begin gemaakt met de 

werkzaamheden.  

o Tweede verdieping nieuwbouw + zonnepanelen: de bouw van het nieuwe klaslokaal 

was tijdens het bezoek in volle gang en is in de loop van 2019 afgerond. Vanwege 

ruimtegebrek en omdat andere lokalen niet meer in goede staat zijn, is er behoefte 

aan extra klaslokalen. Een extra verdieping op de nieuwe lokalen is hiervoor een 

goede mogelijkheid. In de loop van 2019 heeft Stichting de Wilde Ganzen toegezegd 

hiervan de helft te financieren. In 2020 zal de Stichting hier fondsen voor werven. 

Omdat de kosten voor elektriciteit hoog zijn en de levering regelmatig hapert, heeft 

het Conseil ook de wens uitgesproken hier zonnepanelen te plaatsen. Hiervoor wordt 

gezocht naar een sponsor. 

o Uitbouw en opknappen Foyer: de Foyer op het terrein heeft potentie om te worden 

benut als verhuurlocatie voor vergaderingen, cursussen en feesten. Hiervoor zijn 

aanpassingen aan het gebouw en de inrichting vereist, zoals het verstevigen van het 

dak, het instaleren van een bar, nieuwe stoelen en een installatie voor beeld en 

geluid. 

o Vernieuwing lokaal naailessen: het gebouw waar de naailessen worden gegeven is in 

slechte staat en binnen enkele jaren aan vervanging toe. 

o Restaurant LeSnack: vervanging muren en dak. 

• Naast bovengenoemde prioriteiten zijn ook enkele andere projecten besproken, zoals meer 

toiletten voor de studenten en eventueel een publiek toilet langs de weg om inkomsten mee te 

generen en bezoekers van de winkel en restaurant aan te trekken.  

• De school neemt vanaf april 2019 het management van de Permaculture garden over. De 

Permacuture garden is opgezet in samenwerking met stichting Artoasis, met financiering door 

een Zweedse donateur. De Permaculture garden heeft zich goed ontwikkeld; kennis is 

overgedragen, de financiering is beëindigd. Het onderhoud van de tuin is nu regulier 

onderdeel geworden van de school. Elke dag werken er leerlingen in de tuin. Bovendien 

vinden regelmatig rondleidingen plaats tegen betaling, zodat de tuin ook als proeftuin en 

demonstratie dient voor het dorp. 

• Op het terrein van de fruittuin is een huis gebouwd voor de tuinman, zodat minder fruit 

gestolen wordt en meer inkomsten kunnen worden gegenereerd. Dit huis is als investering 

vanuit de middelen van de school gefinancierd, vooruitlopend op de verkoop van de jaarlijkse 

oogst aan sinaasappels, mandarijnen, citroenen en papaya.  

• De school wil Engels en Wiskunde op CAP niveau aanbieden. Dit is een soort staatsexamen 

op hoger niveau dan het reguliere examen. De Duitse KANAM foundation heeft financiering 

toegezegd om een Engels leraar aan te stellen. Deze leraar kan gelijk de reguliere leraar 

trainen om op hoger niveau les te geven, zodat het CAP-niveau behouden blijft. Wanneer er 

financiering is, kan dit ook voor Wiskunde lessen worden ingezet.  

• Fondsenwerving vanuit de school: de school haalt nu geld op d.m.v.: 
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o De verhuur van de Foyer: dit kan worden geprofessionaliseerd wanneer de foyer is 

opgeknapt. 

o Restaurant Le Snack: werd tijdens ons bezoek gerenoveerd, zal in de loop van 2019 

worden gemanaged door een oud-student van Satang Jabang 

o Overige fondsenwerving: het voormalig cybercafé wordt verhuurd als publieke 

bibliotheek;  de school haalt inkomsten uit de fruittuin, Permaculture garden en winkel; 

de printservice. Ook geeft de school computer lessen en Engelse les in de avonduren 

tegen een vergoeding. 

o Een bescheiden bijdrage van 1000 CFA (1,50 euro) per maand per leerling. 

• Voor het Conseil is een eenvoudiger format voor de kwartaalrapportage opgesteld. Deze is 

gedurende het bezoek met het Conseil besproken en vervolgens in gebruik genomen.  

Nieuwbouw 

In 2018 heeft de Stichting de bouw van twee nieuwe klaslokalen toegezegd. Deze bouw is in 2019 

afgerond. De lokalen zijn veel steviger gebouwd dan de andere schoolgebouwen, zodat ze veel 

minder schade ondervinden 

van de regentijd en de school 

de komende tientallen jaren 

vooruit kan. Tevens heeft de 

Stichting de vernieuwing van 

het dak en plafond van het 

hoofdgebouw gefinancierd. Dit 

project is eind 2019 gestart en 

zal begin 2020 zijn afgerond. 

In 2020 zullen fondsen worden 

geworven voor een extra 

verdieping op de twee nieuwe 

klaslokalen. Stichting Wilde 

Ganzen heeft al toegezegd het 

verzamelde bedrag te 

verdubbelen. 

 

 

Financiële zaken 

Om het Conseil zo veel mogelijk zekerheid te geven over de inkomsten uit Stichting Kafountine, is 

afgesproken om maandelijks 1/12 van het gecommitteerde jaarbedrag, dwz. 3.000 euro per maand, 

over te maken. Daarnaast ontvangt het Conseil elk kwartaal een bedrag uit Zweden, dat afhankelijk is 

van hun inkomsten. 

Naast de maandelijkse betaling van € 3.000,- zijn er in 2019 een aantal extra betalingen verricht naar 

de school. Zo is er een bedrag van € 8.300,- overgemaakt in verband met de renovatie van het dak 

van het hoofdgebouw dat al jaren met ernstige lekkages te kampen had. Ook is er een bedrag van € 

3.500,- extra overgemaakt in verband met een vordering van de Senegalese Belastingdienst over 

voorgaande jaren. Tot slot is er een bedrag van € 1.000,- overgemaakt ten behoeve van de familie 

van een plotseling overleden docent Noumou school ter compensatie van het inkomensverlies.  
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Het Conseil 

Het bestuur van de Satang Jabang school bestond ook in 2019, zoals al bijna 20 jaar, uit Amy Diatta, 

Ousmane Sonko en Tanjo Diabang. 

 

BESTUUR STICHTING KAFOUNTINE 

Gedurende 2019 bestond het bestuur uit: Rutger Schilpzand (voorzitter), Koko Beers (secretaris), 

Rogier Kamphuis (penningmeester), en de leden Jacqueline Vink, Barbara van Urk en Michael 

Oskam. Er hebben zich geen wisselingen voorgedaan. 

 

COMMUNICATIE 

• In 219 zijn enkele mailings uitgegaan: in juni is een reguliere nieuwsbrief uitgegaan naar 354 

inschrijvers; in augustus is de uitnodiging voor de benefietborrel naar 348 inschrijvers gestuurd, 

gevolgd door een reminder in september; in december is een bericht uit gestuurd voor de 

feestdagen, met een herinnering aan doneren via doelshop.nl 

• De website www.stichtingkafountine.nl heeft een verbeterslag ondergaan aan de achterkant van 

het systeem, zodat hiermee makkelijker te werken is. In het verslagjaar is ruim €1.600 aan giften 

via de doneeroptie op de website ontvangen. 

• Op 21 september 2019 vond de jaarlijkse benefietmiddag plaats voor donateurs en relaties. Voor 

de derde maal bood Boekhandel Van der Meer in Noordwijk de locatie kosteloos aan. Ook werden 

dranken, hapjes en veilingitems gesponsord. Dankzij een goede opkomst van meer dan 40 

bezoekers en een succesvolle veiling heeft de borrel ook dit jaar ruim €2.200 opgebracht.  

• Naar aanleiding van de statiegeldactie bij een aantal Delftse supermarkten is een artikel over de 

school verschenen in de Delftse Post. 

 

FONDSENWERVING  

De verschillende inkomstenbronnen staan omschreven in onderstaande toelichting op de 

exploitatierekening. Daarnaast willen we de volgende fondsenwervende activiteiten hier uitgebreider 

toelichten: 

• De Stichting staat ingeschreven bij www.doelshop.nl. Een klein percentage van de transacties 

die via deze website lopen, komen derhalve op het conto van de Stichting. Dit heeft in 2019 € 

238,18 opgeleverd. Dit is een verdubbeling van het bedrag dat in 2018 via deze weg werd 

opgehaald.  

• Net als in vorige jaren, zijn ook in 2019 verschillende supermarkten benaderd voor deelname 

aan hun statiegeld-/emballagebonnenactie. Dit heeft in het verslagjaar een totaalbedrag van € 

2202,80 opgeleverd. Daarbij is in sommige lokale bladen aandacht besteed aan deze acties, 

hetgeen weer publiciteit betekende voor de Stichting. 

• Het Alfrink College Zoetermeer, een school voor HAVO & VWO, had Stichting Kafountine 

gekozen als haar goede doel voor het schooljaar 2018- 2019. Dankzij de enthousiaste inzet 

van docenten en leerlingen is een enorm bedrag opgehaald voor de school: € 16.235,-  Het 

was de nadrukkelijke wens van het Alfrink College dat het geld zou worden benut voor de 

opleiding van leerlingen. Voor dit bedrag kunnen 13 jonge vrouwen hun 3 jarige opleiding 

afronden! We zijn het Alfrink college vanzelfsprekend dankbaar voor deze grote bijdrage! 

http://www.stichtingkafountine.nl/
http://www.doelshop.nl/
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• De Stichting zet haar samenwerking met grotere fondsen voort en heeft dit jaar wederom een 

donatie ontvangen van de Triodos Foundation (€ 12.000). Het betreft het sponsoren van 

leerplekken van 10 vrouwen voor 3 jaar. Wij danken de Triodos Foundation daarvoor hartelijk.  

• De samenwerking met Stichting Wilde Ganzen is in 2019 eveneens versterkt. In november 

heeft onze contactpersoon bij Wilde Ganzen de Satang Jabang school bezocht en het nieuwe 

schoolgebouw officieel geopend. Stichting Kafountine heeft zich via Wilde Ganzen in 2019 

aangemeld voor De Nacht van de Fooi 2020. Landelijk staan ruim 250 horecagelegenheden in 

elf steden tijdens dit evenement hun fooi af aan vier ontwikkelingsprojecten. Eind 2019 werd 

bekend gemaakt dat ons project helaas niet is uitgekozen voor de Nacht van de Fooi, maar 

dat Wilde Ganzen wel een extra bijdrage levert aan het nieuwbouwproject van een tweede 

etage op het nieuwe gebouw in 2020. 

• Ook met de Soroptimistenclub Zoetermeer en Soroptimistenclub Lisse-Bollenstreek is een 

lange termijn verbinding aan gegaan. Beide clubs sponsoren drie leerplekken (€ 1200,-).  

• De jaarlijkse benefietborrel van de Stichting in Boekhandel van der Meer in Noordwijk heeft in 

2019 € 2250,80 opgebracht met de verkoop van veilingitems en versnaperingen. Ook heeft de 

boekhandel een deel van de winst, gerealiseerd tijdens de benefietborrel, aan de school 

geschonken.  

• De Stichting heeft via de doneeroptie op haar eigen website (www.stichtingkafountine.nl) € 

1.619,48 aan particuliere giften weten op te halen. Een groot deel van dit bedrag is 

overgemaakt naar aanleiding van verjaardagen en jubilea waar men in plaats van een cadeau 

heeft gevraagd om een gift voor de school. 

 

MATERIËLE DONATIE 

In 2019 zijn geen noemenswaardige materiële donaties aan de Satang Jabang school verstrekt. Er 

heeft in 2019 dan ook geen verzending van spullen naar Kafountine plaats gevonden.  

 

EXPLOITATIEREKENING 2019 

Inkomsten 
 

Sponsor een leerplek 6.120,00 

Giften organisaties 41.385,00 

Particuliere giften 3.421,00 

Diverse overboekingen 6.246,26 

Rente 0,00 

  

Totaal inkomsten €57.172,26 

  

Uitgaven 
 

Satang Diabang 48.800,00 

Algemene kosten 831,26 

Fondsenwerving 1.141,93 

http://www.stichtingkafountine.nl/
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Totaal uitgaven €50.773,19 

  

Resultaat €6.399,07  

 

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 

• In 2018 is er een bedrag van € 5.000,- overgemaakt naar de school maar door een probleem 

bij de bank in Senegal is dit bedrag nooit aangekomen. In 2019 is dit bedrag (minus 

administratiekosten van € 47,-) teruggehaald met behulp van de ING Bank. Dit terugbetaalde 

bedrag van € 4.953,- is niet opgenomen bij de inkomsten net zoals het in 2018 betaalde 

bedrag in het jaarverslag van 2018 niet is opgenomen bij de uitgaven.  

• Sponsor een Leerplek is een voortdurende actie van Stichting Kafountine waarin donateurs 

voor een bedrag van 400 euro per jaar de leerplek van één student financieren. Door een 

contract voor 5 jaar aan te gaan, kan de donateur maximaal belastingvoordeel genieten. Tot 

en met 2018 bestond de post ‘sponsor een leerplek’ voor € 7.200,- uit een jaarlijkse schenking 

uit een nalatenschap maar deze is per 2019 geëindigd. Dit is dan ook de reden dat deze post 

aanzienlijk lager is dan in 2018. 

• Onder diverse overboekingen vallen onder meer inkomsten vanuit statiegeldacties bij 

verschillende supermarktacties en inkomsten via Goededoelshop en via onze eigen website. 

Via Goededoelshop is in 2019 € 238,18 ontvangen en via de eigen website is een bedrag van 

€ 1.619,48 ontvangen.  

• Onder ‘giften organisaties’ vallen alle giften van stichtingen en bedrijven.  

• Onder algemene kosten vallen onder meer bankkosten en ict-kosten.  

• In 2018 is een tijdelijke samenwerking aangegaan met een adviseur fondsenwerving. Deze 

samenwerking is heel effectief gebleken en heeft een groot bedrag aan donaties opgeleverd. 

Hierdoor konden een reserve ter grootte van 2 jaar ons commitment aan de school plus een 

substantiële bijdrage aan de bouwkosten worden gerealiseerd. De kosten onder de noemer 

‘fondsenwerving’ zijn een restantbetaling aan de adviseur fondsenwerving.   

 

SALDO OP 31 DECEMBER 2019 

   
        

Lopende rekening 10.035,76 
 

        

Spaarrekening 79.565,05 
 

        

   
        

   
        

Totaal saldo €89.600,81 
 

        

 

 

Namens het Bestuur van Stichting Kafountine 

Rutger Schilpzand – voorzitter 

Rogier Kamphuis - penningmeester 

 


