JAARVERSLAG 2020
INLEIDING
Het bestuur van Stichting Kafountine doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2020 ter
ondersteuning van de vrouwenvakschool Satang Jabang in Kafountine, Senegal.
Het jaar 2020 is geen gemakkelijk jaar gebleken. Ten eerste omdat ons in september het trieste
nieuws bereikte dat Tanjo Diabang, mede-oprichter van de school, lid van het Conseil en
inspiratiebron van de school en van ons, na een zwaar ziekbed is overleden. Dit is een groot verlies
voor de school, de leerkrachten en de studenten. Maar hij blijft ieder van ons inspireren om het werk,
dat hij ooit begon, in zijn optimistische geest voort te zetten.
De maatregelen rond Covid-19 beïnvloedden niet alleen de fondsenwerving in Nederland, maar
hielden ook de Satang Jabang school in haar greep. De school is hierdoor enkele maanden gesloten
geweest, maar inmiddels zijn alle activiteiten al geruime tijd weer gestart.
Ondanks de coronasituatie is de fondsenwerving in Nederland redelijk succesvol gebleken. Stichting
Kafountine heeft haar maandelijkse verplichtingen kunnen voldoen en tevens een reserve kunnen
behouden, om ook bij onvoorziene omstandigheden de school tenminste twee jaar te kunnen
ondersteunen. Tevens hebben we fondsen geworven voor een tweede verdieping op het nieuwe
lesgebouw, om de toekomstbestendigheid van de school te garanderen. De bouw hiervan is eind
2020 gestart en zal in 2021 afgerond worden, voor het regenseizoen.
Het bestuur van Stichting Kafountine en het Conseil van de Satang Jabang school zien 2021 met
vertrouwen tegemoet. Na de investeringen in de nieuwbouw zal de gezamenlijke focus voornamelijk
liggen op de verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en op werving van fondsen en
inkomsten voor de exploitatie van de school.
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SAMENWERKING MET DE SATANG JABANG SCHOOL
Ontwikkelingen in de school
Ook in Senegal heeft de coronacrisis een sterk bepalende invloed gehad. Van april tot eind juni zijn
alle scholen op last van de overheid gesloten geweest. Eind juni konden enkele lessen weer beginnen
en heeft men alles op alles gezet om de examenkandidaten te laten slagen. Dat heeft succes gehad:
alle 23 studenten zijn geslaagd. Ook de 5 studenten die het staatsexamen hebben gedaan op een
hoger niveau (CAP, Certification d’Aptitude Professionel), zijn geslaagd.
Onder de leerkrachten en studentes zijn voor zover bekend geen coronagevallen geweest. Het
Conseil heeft steeds aangedrongen op het volgen van de coronaregels: handen wassen, mondkapje
op, afstand houden.
Ook de fondsenwerving in Kafountine is nadelig beïnvloed door corona. Door het wegblijven van de
toeristen, de lockdown en de toenemende armoede in Kafountine als gevolg van de
coronamaatregelen was het gedurende het grootste deel van het jaar niet mogelijk om producten van
de school te verkopen.
Het studiejaar 2020-2021 begon met meer dan 100 inschrijvingen, maar uit angst voor corona zijn ca.
25 studenten niet naar school gekomen. Het Conseil houdt contact met hen en hun families om hen te
bewegen alsnog naar school te komen als ze dat weer veilig vinden.
Satang Jabang wordt in de regio steeds meer gezien als een voorbeeld van goed praktijkonderwijs.
De Senegalese overheid stimuleert de vakscholen om meer praktijklessen te geven. Satang Jabang
loopt daar al jaren in voorop, niet in de laatste plaats omdat de docenten mensen uit de praktijk zijn.
Dit blijft niet onopgemerkt. Zo is het Conseil uitgenodigd als een van de weinige scholen uit ZuidSenegal voor een ontmoeting in Ziguinchor in december met de Senegalese minister van onderwijs.
Deze uitte zijn waardering voor de aanpak van Satang Jabang en zegde verdere samenwerking toe.
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De kwaliteit van het onderwijs gaat stap voor stap vooruit. Ondernemerschap is een onderwerp dat
steeds meer aandacht in de lessen krijgt. Het Conseil en het stichtingsbestuur zoeken samen naar
mogelijkheden om onderwijs in ondernemerschap te koppelen aan de bestaande en nieuwe inkomengenererende activiteiten.
De kwaliteit van de Engelse lessen is flink versterkt en ook het rekenonderwijs wordt steeds beter. Dat
maakt het ook beter mogelijk voor studenten om examen te doen op CAP-niveau, als ze dat willen.
In 2020 zijn geen veranderingen opgetreden in de samenstelling van het lerarenteam. Het was, als
gevolg van succesvolle fondsenwerving, mogelijk om alle leerkrachten een eenmalige bijdrage te
geven als blijk van waardering voor hun inzet. Dit werd zeer gewaardeerd. We besloten hiertoe omdat
de salarissen van de leraren al gedurende een aantal jaren niet meer geïndexeerd waren.
De leerkrachten nemen regelmatig deel aan gerichte trainingen die door de overheid worden
aangeboden aan het vakonderwijs.
Communicatie
De communicatie tussen Stichting Kafountine en het Conseil van Satang Jabang vindt regulier plaats
op drie manieren:
•

•
•

Maandelijkse conference calls 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. Deze
wordt intern in het bestuur van Stichting Kafountine en daarna met het Conseil besproken.
Jaarvergadering van Stichting Kafountine en het Conseil om het voorgaande jaar te
evalueren, plannen en afspraken te maken voor het komende jaar en te filosoferen over de
toekomst van de school. Ook is dit een goede gelegenheid voor persoonlijk contact met de
docenten en studenten. In 2020 waren namens Stichting Kafountine Jacqueline Vink en
Rutger Schilpzand aanwezig. Het streven is dat ook Kafountiner Vänner hierbij aanwezig is.
Helaas is dat in 2020 niet gelukt. Wel zijn zij bij de voorbereiding betrokken geweest en is het
verslag van de jaarvergadering met hen besproken.

Jaarvergadering 2020
De belangrijkste onderwerpen uit de jaarvergadering van januari 2020 waren:
•

•
•
•

•

Bezoek aan het nieuwe lesgebouw met 2 lokalen, dat eind 2019 in gebruik is genomen en
zeer wordt gewaardeerd. Afspraken zijn gemaakt over de bouw van de tweede verdieping op
dit gebouw in 2021 en de wens tot installatie van zonnepanelen. Daarna komen de foyer en
het naailokaal aan de beurt indien daarvoor genoeg fondsen worden geworven. De renovatie
van het dak van het hoofdgebouw vordert en zal spoedig zijn voltooid. Zie verder hieronder bij
Nieuwbouw.
De fruittuin en de Botanical Garden zijn bezichtigd en afspraken zijn gemaakt over een betere
administratie van kosten en opbrengsten.
De kwaliteit van de lessen gaat steeds vooruit. De leerkrachten volgen trainingen van de
overheid, die positief worden gewaardeerd.
Met het Conseil en de leerkrachten zijn de wensen en mogelijkheden verkend van meer
studierichtingen, zoals kapper, elektricien, etc. Het Conseil zal verder onderzoek doen in
Kafountine wat het meest gewenst wordt, haalbaar is en perspectief heeft.
Er is uitgebreid gesproken over versterking van de eigen fondsenwerving door de school,
zonder dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de lessen. Dit blijft een jaarlijks
terugkerend agendapunt. Dit onderwerp stond ook op de agenda van de vergadering met de
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•

leerkrachten. Zij onderschreven het belang daarvan en kwamen met tal van praktische
suggesties.
In de bespreking met de studenten kwam naar voren dat zij open staan voor nieuwe
studierichtingen en dat ook het toelaten van jongens bespreekbaar is. De meeste studenten
zouden het liefst een eigen bedrijf willen beginnen. Een belangrijk obstakel is dat de studenten
geen lening kunnen afsluiten voor kleine investeringen, omdat zij geen onderpand hebben.

Nieuwbouw
Eind 2019 is de bouw van een nieuw lesgebouw met twee klaslokalen afgerond. Een enorme impuls
voor de school waar de leerlingen en leraren de vruchten van plukken, nu en in de vele toekomstige
jaren. De voortgang van de lessen in deze lokalen wordt immers voor het eerst niet meer gehinderd
door de regenval, die door de klimaatverandering steeds heftiger wordt.
In het verslagjaar is de vernieuwing van het dak en plafond van het hoofdgebouw afgerond, een
ingreep die zeer noodzakelijk was en geen langer uitstel duldde. Elk jaar moesten in de regentijd de
archieven en computers met plastic worden afgedekt omdat het dak op veel plaatsen lekte. Door het
nieuwe dak is alles voor het eerst in vele jaren droog gebleven tijdens de regentijd.
Dankzij extra fondsen kan er een extra verdieping gebouwd worden op de twee nieuwe klaslokalen.
Dit biedt de school ook bij een groeiend aantal studenten voldoende ruimte voor lessen in een
professionele, veilige en toekomstbestendige omgeving. We kunnen dit realiseren door een prachtige
donatie van de Triodos Foundation en doordat Stichting de Wilde Ganzen dit bedrag heeft verdubbeld.
Eind 2020 is gestart met de werkzaamheden. Het dak van de nieuwbouw wordt zo gemaakt dat hier
zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Belangrijk, want zonnepanelen zijn niet alleen duurzaam
maar kunnen ook de lasten voor de school verlagen omdat stroom in Senegal duur is. Stichting
Kafountine spant zich in om fondsen te verwerven voor deze in alle opzichten duurzame investering.
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Financiële zaken
Om het Conseil zo veel mogelijk financiële zekerheid te geven, 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 2020 extra betalingen verricht aan de school ter
aanvulling voor de kosten van de renovatie van het dak van het hoofdgebouw, de eenmalige bonus
voor de leerkrachten alsmede een eerste aanbetaling voor de bouw van de extra verdieping op de
twee klaslokalen.
Corona bemoeilijkte de fondsenwerving zowel in Kafountine als in Nederland, zie in dit jaarverslag.
Desondanks is door vereende inspanning, zowel op het gebied van fondsenwerving in Nederland, als
de werving van inkomsten door de school, gezorgd voor een gezonde financiële basis. Dit is belangrijk
omdat het Conseil zodoende haar volle aandacht kan richten op goed onderwijs.
Het Conseil
Het Conseil (het bestuur) van de Satang Jabang school bestond aanvankelijk in 2020, zoals al 20 jaar,
uit Amy Diatta, Ousmane Sonko en Tanjo Diabang. Helaas ontvingen wij op 18 september 2020 het
trieste overlijdensbericht van Tanjo Diabang, een van de oprichters van de school. Ook al wisten wij
dat hij ziek was, dit bericht kwam voor ons allen als een grote schok. Zijn overlijden voelt als een groot
verlies, vooral voor zijn naaste familie en geliefden, maar zeker ook voor de leerlingen, leraren en ons
als Stichting Kafountine. Tanjo was, als mede-initiatiefnemer van de school, een inspiratiebron voor
velen. Zijn trots op de ondernemende vrouwen die met een diploma in de hand hun eigen toekomst ter
hand nemen, staat in ieders geheugen gegrift. Het Conseil en Stichting Kafountine zetten met
vereende kracht zijn werk voort, geheel in de geest van de passie en het enthousiasme van Tanjo. In
overleg met het Conseil nemen we zijn opvolging ter hand.

BESTUUR STICHTING KAFOUNTINE
Gedurende 2020 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.
In mei 2020 heeft een delegatie van het bestuur gesproken met Tine Veldkamp, één van de oprichters
van de school. Zij heeft ons vele adviezen gegeven over de samenwerking met het Conseil en het
stimuleren van het ondernemerschap van de school om zo de financiële onafhankelijkheid van de
school te vergoten. Het is fijn voor de Stichting om gebruik te kunnen maken van de kennis en
ervaring van iemand die zo goed weet wat er speelt en aan de wieg heeft gestaan van de school.

COMMUNICATIE
Ook in 2020 hield Stichting Kafountine haar achterban op de hoogte van activiteiten en
ontwikkelingen, op verschillende manieren:
•

We stuurden diverse mailings aan onze achterban, bestaande uit 384 donateurs, vrienden of
bekenden van Stichting Kafountine:
o Drie reguliere nieuwsbrieven (maart, oktober en december)
o Een update van de coronasituatie in Kafountine (mei)
o Een in-memoriam voor Tanjo Diabang (september)
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•
•
•

o Drie mailings over de Benefietquiz in oktober (uitnodiging, reminder, uitslag)
Op de website www.stichtingkafountine.nl plaatsen we de nieuwsbrieven, jaarverslagen en
nieuwsartikelen. Ook maakte we een In Memoriam pagina voor Tanjo Diabang.
Via onze Facebookpagina (Stichting Kafountine – Satang Jabang) hielden we onze 232 volgers
op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
In Juni 2020 stond bestuurslid Jacqueline met een uitgebreid artikel in de spotlights van de Delftse
Post en Delft op Zondag (print en online). Het artikel is hier te lezen:
https://www.delftopzondag.nl/reader/22740/35878/

FONDSENWERVING
De verschillende inkomstenbronnen van de Stichting staan omschreven in onderstaande toelichting
op de exploitatierekening. We willen een aantal fondsenwervende activiteiten hier nader toelichten.
Vooraf merken we op dat Covid-19 enerzijds een grote invloed heeft gehad op de wijze waarop we
fondsen konden werven. Als Stichting werken we logischerwijs samen met scholen in Nederland. In
2020 hebben we samengewerkt met het Da Vinci College te Leiden. Doordat deze school door corona
een groot deel van het jaar gesloten was, heeft zij heel weinig van haar fondsenwervingsacties
kunnen realiseren. Ook andere sponsoren hadden merkbaar last van corona en konden dit jaar niet of
minder bijdragen. Anderzijds merkten we dat er ook sponsoren zijn die zich bewust zijn van het feit dat
deze ziekte in Afrika nog een veel grotere impact heeft dan in Nederland. Mede daarom kunnen we al
met al over 2020 toch spreken over een tamelijk succesvol jaar op het vlak van fondsenwerving.
•

Sponsor een Leerplek is een voortdurende actie van Stichting Kafountine waarin donateurs
voor een bedrag van € 400,- per jaar de leerplek van één student financieren. Door een
contract voor 5 jaar aan te gaan, kan de donateur maximaal belastingvoordeel genieten. De
deelname hieraan door een aantal donateurs illustreert hun langdurige commitment aan de
school.
In het verslagjaar is besloten het vaste bedrag van € 400,- los te laten om meer donateurs te
werven door de mogelijkheid van een lager bedrag te bieden.

•

Het werven van fondsen middels de statiegeldacties bij verschillende supermarkten blijft een
stabiele bron van inkomsten voor de Stichting. In 2020 hebben we langs deze route een
totaalbedrag van € 2.637,20 opgehaald.

•

De Triodos Foundation is ook in 2020 een belangrijke samenwerkingspartner voor de
Stichting geweest. Zij heeft in 2020 € 10.000,- gedoneerd ten behoeve van de school, die
geheel besteed kon worden aan de financiering van de tweede verdieping van het nieuwe
lesgebouw. Als Stichting zijn wij de Triodos Foundation dankbaar voor deze sponsoring.

•

Een andere gewaardeerde partner met wie de Stichting al geruime tijd samenwerkt, is Wilde
Ganzen. Zij hebben zich in 2019 bereid getoond een extra bijdrage te leveren aan de
nieuwbouw van de tweede etage. Door corona heeft dit nieuwbouwproject vertraging
opgelopen, maar eind 2020 is wel de (door Wilde Ganzen gesponsorde) helft van het
benodigde projectbudget van circa € 10.000,- overgemaakt naar de school, en kon de bouw
worden gestart. Wilde Ganzen heeft daarnaast een leerzaam webinar verzorgd over
fondsenwerving in tijden van corona. Enkele bestuursleden van de Stichting hebben
deelgenomen aan dit webinar.
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•

De Soroptimistenclubs van Zoetermeer en Lisse-Bollenstreek hebben zich beide vorig jaar
voor een lange termijn verbonden aan de Satang Jabang school door elk drie leerplekken ten
bedrage van € 1200,- te sponsoren. De Soroptimistenclub Lisse-Bollenstreek heeft dit jaar
haar commitment verlengd. Hiermee kunnen nu 6 jonge vrouwen hun opleiding voltooien.

•

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk onze jaarlijkse benefietborrel op de
traditionele wijze te organiseren bij boekhandel Van der Meer in Noordwijk. Daarom heeft de
Stichting op 29 oktober een online (pub)quiz georganiseerd. Dit werd met meer dan 100 (!)
deelnemers in 38 teams een groot succes. Er waren algemene kennisvragen en natuurlijk ook
vragen over Senegal en specifiek de Satang Jabang school. Voor de top 3 waren er mooie
prijzen te winnen, verzorgd door diverse sponsors. De opbrengst van de quiz bedroeg €
2207,50 en daarmee was deze online-activiteit even succesvol als onze ‘reguliere’
benefietactiviteit. Met dank aan alle gulle deelnemers en de sponsors van de prijzen!

•

Op haar website (www.stichtingkafountine.nl) biedt de Stichting mensen de mogelijkheid geld
te doneren. Dit heeft in 2020 geresulteerd in een totale opbrengst van € 3.159,20. Hierin zat
onder andere een mooie bijdrage van adviesbureau Gewoon aan de Slag uit Amersfoort van
€1200,-.

•

De Stichting heeft ook in 2020 ingeschreven gestaan bij www.doelshop.nl. Dit houdt in dat een
klein percentage van de transacties die via deze website lopen, ten goede komen aan de
Stichting. Dit heeft in 2020 € 99,30 opgeleverd. In 2019 was dit bedrag € 238,18.

•

Ook in 2020 hebben we diverse stichtingen aangeschreven die onderwijs aan vrouwen in
ontwikkelingslanden een warm hart toedragen. Het leeuwendeel van hen heeft, ondanks
corona, onze Stichting wederom ruimhartig gesteund. Dit heeft een totaalbedrag van ruim
€ 8.400,- opgeleverd.

•

Tot slot is vermeldenswaardig dat we in 2020 enkele Senegalese topvoetballers, zoals Sadio
Mané van FC Liverpool, hebben aangeschreven voor een donatie. Dit heeft helaas niet geleid
tot financiële bijdragen.
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MATERIËLE DONATIE
De school heeft op het terrein een ruimte om grotere bijeenkomsten te organiseren en hiermee ook
inkomsten te generen, de foyer. Dankzij een aantal gulle giften heeft de school de faciliteiten in de
foyer kunnen verbeteren. Ter gelegenheid van het afscheid van docente Klazien Maassen heeft de
Lispeltuut school in Lelystad een bedrag van € 2200,- bij elkaar gebracht. Door dit bedrag was het
mogelijk een partij van 149 stoelen, die boventallig waren geworden door een reorganisatie, te
verschepen naar de school. De Duitse KANAM Foundation, die de school al eerder financieel heeft
ondersteund, heeft een bedrag ter beschikking gesteld voor de aankoop van tafels bij een van de
andere vakscholen in de regio. Tenslotte stelt Oskam Organisatieadvies een beamer ter beschikking
aan de school, welke in 2021 verscheept zal worden. Middels deze materiële donaties krijgt de foyer
van de school een upgrade en kan deze voor professionele verhuur worden gebruikt. Dit is een mooie
nieuwe kans voor het stimuleren van het ondernemerschap van de school.

EXPLOITATIEREKENING 2020
Inkomsten
Sponsor een leerplek

4.000,00

Giften institutioneel

30.787,62

Particuliere giften

10.202,20

Diverse overboekingen

0,00

Rente

0,00

Totaal inkomsten

€44.989,82

Uitgaven
Satang Diabang

52.860,00

Algemene kosten

848,54

Fondsenwerving

0,00

Totaal uitgaven

€53.708,54

Resultaat

€-8.718,72

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
•

In 2019 zijn onder ‘diverse overboekingen’ inkomsten uit de supermarktacties, overboekingen
via de website en inkomsten via doelshop geregistreerd. De inkomsten van doelshop, de
inkomsten van de supermarktacties en de inkomsten via de website zijn vanaf 2020 allemaal
verwerkt onder de post 'particuliere giften' omdat dit allemaal betalingen zijn die direct of
indirect van particulieren afkomstig zijn.
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•
•
•

•

De inkomsten via de website tellen op tot totaal € 3.159,20 (dit is inclusief de opbrengst van
de pubquiz, € 2207,50).
De inkomsten via doelshop bedragen in totaal € 99,30.
Sponsor een Leerplek is de formule waarin donateurs voor een bedrag van 400 euro per jaar
gedurende 5 jaar de leerplek van één student financieren. Drie toegezegde betalingen in dit
kader (totaal € 1.600,-) zijn niet in het kalenderjaar 2020 ontvangen en daarom is het bedrag
lager dan in 2019. De verwachting is dat dit in 2021 gecompenseerd zal worden met
nabetalingen.
De ‘giften institutioneel’ zijn alle giften van stichtingen en bedrijven. De betaling van Wilde
Ganzen voor de tweede verdieping is een verdubbelingsactie van bestaande donaties. Onder
deze post 'giften institutioneel' is het netto door Wilde Ganzen betaalde bedrag opgenomen.

SALDO OP 31 DECEMBER 2020

Lopende rekening

19.169,11

Spaarrekening

73.067,81

Totaal saldo

€ 92.236,92

Toelichting
Stichting Kafountine zet zich ervoor in dat studenten uit Kafountine een driejarige opleiding kunnen
doen. Om te kunnen garanderen dat een student, die nu begint, haar opleiding ook af kan maken, is
het nodig een reserve van minimaal 2 jaar aan te houden. Dit komt overeen met een bedrag van
€72.000.

Namens het Bestuur van Stichting Kafountine
Rutger Schilpzand – voorzitter
Rogier Kamphuis – penningmeester.
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