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JAARVERSLAG 2021 

 

INLEIDING 

Het bestuur van Stichting Kafountine doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2021 ter 

ondersteuning van de vrouwenvakschool Satang Jabang in Kafountine, Senegal. 

Dit jaar stond nog steeds grotendeels in het teken van Corona. De vergaderingen van het bestuur en 

de jaarvergadering van Conseil en bestuur vonden louter digitaal plaats, het effect op fondsenwerving 

in Nederland was voelbaar en in Senegal bleven de toeristen weg, wat zijn weerslag had op 

verminderde inkomsten uit productenverkoop. De Satang Jabangschool kon haar onderwijsactiviteiten 

gelukkig op normale wijze herpakken en de kwaliteit van de lessen gaat vooruit.  

Na het droevige overlijden van Conseil-lid Tanjo Diabang, werd zijn zoon Ablaye 2021 na een 

zorgvuldig proces aangewezen als zijn opvolger. Ablaye is vol enthousiasme van start gegaan en 

wordt daarin gecoacht door de andere leden van het Conseil en door Stichting Kafountine.  

In 2021 werd de opbouw van de nieuwe klaslokalen afgerond. Een grote trots voor zowel de school 

als voor ons bestuur. Voor nog meer toekomstbestendigheid, hebben we in 2021 de financiering van 

zonnepanelen gerealiseerd. De installatie hiervan is in 2021 gestart en wordt in 2022 afgerond.  

Stichting Kafountine zal zich in 2022 met name richten op de financiering van het reguliere onderwijs. 

Daarnaast besteden we samen met het Conseil in toenemende aandacht aan ondernemerschap, om 

de zelfredzaamheid van de school te vergroten. 

Het bestuur van Stichting Kafountine en het Conseil van de Satang Jabang school kijken vol frisse 

moed en met vertrouwen uit naar het nieuwe jaar.  
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SAMENWERKING MET DE SATANG JABANG SCHOOL 

Ontwikkelingen in de school 

Evenals in Nederland, was ook in Senegal in 2021 Corona nadrukkelijk aanwezig, maar heeft het 

minder invloed gehad op het onderwijs. De school in Kafountine is het hele jaar open geweest. 

Door de leerlingen en leraren is weer hard gewerkt om tot een goed examenresultaat te komen, en 

met succes. In de opleiding Couture deden 8 studenten examen, waaronder één student van het 

Program Modulair. Zeven van hen zijn geslaagd. In de opleiding Cuisine waren 14 examenkandidaten, 

waaronder twee van het Program Modulair. Tien van hen zijn geslaagd. 

Het Program Modulair is een verkort onderwijsprogramma, dat 2 jaar duurt en specifiek gericht is op 

Couture of Cuisine. 

Daarnaast hebben 4 van de Cuisine kandidaten het staatsexamen op hoger niveau gedaan, genaamd 

CAP (Certification d’Aptitude Professionel). De school is er heel trots op dat zij alle 4 zijn geslaagd en 

wel met bovengemiddeld goede cijfers. Deze studenten hebben daarvoor extra onderwijs en 

begeleiding genoten. 

Wat betreft de leerkrachten hebben de school en Kafountine als geheel in 2021 een droevig verlies 

moeten incasseren door het overlijden van Mame Binta, de vroedvrouw van het dorp die de geboorte 

heeft begeleid van de meeste van de inwoners van Kafountine. Alhoewel op leeftijd en slecht ter been, 

heeft zij tot op het laatst de gezondheidslessen verzorgd op school, samen met haar assistente 

Chacha. Deze rol is overgenomen door Mame’s dochter Diacomba Badji met ondersteuning van 

Chacha. 

Het Conseil en het bestuur van Stichting Kafountine hebben in een zorgvuldig proces besloten Ablaye 

Diabang, de oudste zoon van Tanjo Diabang, als zijn opvolger te benoemen. Tanjo was de oprichter 

van de school en is helaas in september 2020 overleden. Ablaye was al aan de school verbonden als 

leraar Engels. Hij is in het verslagjaar intensief begeleid door Ousmane Sonko en Amy Diatta, de twee 

andere leden van het Conseil, alsmede door SK bestuurslid Jacqueline Vink. De taken van Ablaye 

binnen het Conseil zijn met name gericht op onderhoud van de gebouwen, de botanische tuin en de 

fruittuin. 

 

 

Het Conseil, bestaande uit Ablaye Diabang, Ousmane Sonko en Amy Diatta 
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Het studiejaar 2021-2022 begon met meer dan 100 inschrijvingen. Dit grote aantal komt onder andere 

doordat zich leerlingen hadden ingeschreven die dat in 2020 als gevolg van Corona niet aandurfden. 

Uiteindelijk is de school gestart met 92 studentes: 49 eerstejaars, 23 tweedejaars en 19 derdejaars. 

De afmeldingen hebben verschillende oorzaken, zoals ziekte (waaronder Corona) en gebrek aan een 

logeerplek in Kafountine. Het Conseil houdt contact met hen en hun families om hen te bewegen 

alsnog naar school te komen als dat mogelijk is. 

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 inkomen- 

genererende 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.  

De leerkrachten nemen regelmatig deel aan gerichte trainingen die door de overheid worden 

aangeboden aan alle vakscholen in de regio. 

In 2021 is een tweede Associatie van ex-studenten opgericht. Deze Associatie is gericht op de ex-

studenten die een eigen bedrijfje hebben gestart in Kafountine en heeft als doel nieuwe 

afgestudeerden te helpen die dat ook willen. Het Conseil ondersteunt dit initiatief van harte en ook 

Stichting Kafountine juicht deze actie toe. 

Al vele jaren wordt gesproken over de mogelijkheid het lesprogramma uit te breiden met een korte 

opleiding tot kapster: coiffure. Na discussies hierover in de jaarvergadering van 2019 heeft het Conseil 

in 2021 een peiling gehouden in Kafountine om te zien of er belangstelling zou zijn een dergelijke 

opleiding te volgen. Die belangstelling bleek er zeker te zijn; reden om dit onderwerp in 2022 verder te 

bespreken.  

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 2021 was het als gevolg van de coronamaatregelen niet mogelijk 

Kafountine te bezoeken en heeft de jaarvergadering daarom online plaats gevonden. De 

resultaten van deze vergadering worden in een apart hoofdstuk besproken. 

 

Nieuwbouw 

Met het oog op de levensduur van de bestaande schoolgebouwen, een toenemende vraag naar 

leslokalen en de steeds grotere schade aan deze gebouwen in de regentijd als gevolg van 

klimaatverandering, is in 2018 afgesproken om een nieuw lesgebouw te bouwen in 3 fasen: 
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1. eerste verdieping 

2. tweede verdieping 

3. zonnepanelen op het dak. 

Nadat in 2019 de eerste verdieping van het nieuwe lesgebouw is geopend door Sandra van der Berg 

van Wilde Ganzen, is in 2020 volgens plan een start gemaakt met het bouwen van de tweede 

verdieping van dit gebouw. Dit kon gerealiseerd worden door een ruimhartige donatie van de Triodos 

Foundation en doordat Stichting de Wilde Ganzen dit bedrag heeft verdubbeld.  

Eind 2021 is de tweede verdieping opgeleverd en wordt nu dagelijks gebruikt. De tweede verdieping 

biedt nu onder meer onderdak aan de naailessen, omdat het leslokaal voor de naailessen in slechte 

staat verkeert.  

De leerlingen en leerkrachten zijn heel blij met en trots op de nieuwe lokalen. Ook versterkt het nieuwe 

lesgebouw het imago van de school in Kafountine als een solide en sterke organisatie.  

 

 

Het nieuwe gebouw met tweede verdieping is inmiddels in gebruik 

Het dak van de tweede verdieping is zo geconstrueerd dat hier zonnepanelen op geplaatst kunnen 

worden. Dat is belangrijk, want zonnepanelen leiden niet alleen tot CO2 reductie maar kunnen ook de 

lasten voor de school verlagen omdat stroom in Senegal duur is. Bovendien geeft het meer 

stroomzekerheid omdat de reguliere elektriciteitsvoorziening dagelijks wel één of meerdere keren 

uitvalt. Ook kan het gebruik van de zonnepanelen fungeren als een voorbeeldproject om ook anderen 

in Kafountine te stimuleren met zonne-energie te gaan werken. Stichting Kafountine heeft in 2021 

fondsen geworven voor de aanschaf en aanleg van de zonnepanelen. Daarvoor is een geheel nieuwe 

doelgroep benaderd: enkele honderden bedrijven uit de zonne-energiebranche zijn aangeschreven. 

Dit heeft geleid tot enkele donaties. Daarnaast is een donatie ontvangen van de Triodos Foundation 

en hebben de Wilde Ganzen de opbrengst van de fondsenwerving met 50% verhoogd. In het najaar 

van 2021 kon een start worden gemaakt met de aanleg van de installatie, die zal bestaan uit 10 

zonnepanelen, 6 accu’s en bedrading naar alle schoolgebouwen. 
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Jaarvergadering 2021 

Vanwege Corona, heeft de jaarvergadering in 2021 online via Zoom plaatsgevonden. 

De belangrijkste onderwerpen uit de jaarvergadering van februari 2021 waren: 

• Na het overlijden van Tanjo, is Ablaye toegetreden tot het Conseil. Hiermee heeft het Conseil 

weer drie leden en is het weer volledig.  

• In de jaarvergadering is eerst kalenderjaar 2020 geëvalueerd. Dit was door Corona een pittig 

en moeilijk jaar voor de hele wereld en zeker ook voor de school. Bij schoolsluiting keerden de 

leerlingen terug naar hun gezinnen en niet iedereen kwam – uit angst voor het virus – ook 

weer terug.  

• De afwezigheid van toeristen in Senegal en Kafountine, liet zich in 2020 ook budgettair 

voelen. De school heeft aanzienlijk minder inkomsten weten te realiseren onder meer doordat 

er geen bezoeken waren aan de botanische tuin.  

• De samenwerking tussen het Nederlandse bestuur en het Senegalese Conseil is besproken 

en werd wederzijds positief geëvalueerd.  

• Vervolgens is vooruitgeblikt en zijn de plannen voor 2021 besproken. 

• Het plan om haarverzorging (coiffure) toe te voegen aan het curriculum is in 2021 verder 

uitgewerkt door het houden van een marktverkenning: zijn er voldoende studentes die dit vak 

willen volgen en is er voldoende koopkrachtige vraag in Kafountine voor deze dienst? De 

pandemie is nog niet voorbij en nieuwe investeringen in deze onzekere tijden lijken niet 

verstandig.  

• Sterker nog, op basis van het budget voor 2021 werd een tekort op de begroting verwacht.  

Het bestuur heeft aangegeven dat zij vanwege Corona een lastig jaar verwacht in termen van 

fondsenwerving. Desondanks heeft Stichting Kafountine haar financiële commitment gestand 

kunnen doen.  

• Stichting Kafountine en het Conseil zijn in voortdurend overleg over mogelijkheden om de 

eigen inkomsten van de school te vergroten. Het Conseil heeft naar aanleiding daarvan 

regelmatig overleg met de docenten om te kijken naar mogelijkheden om het inkomen van de 

school te vergroten door, waar mogelijk, producten die in de lessen worden gemaakt, te 

verkopen. Dit kan er tevens aan bijdragen dat de studenten commerciëler leren denken. 

Tijdens de jaarvergadering gaf het Conseil aan de verwachting te hebben dat de fruittuin in 

2021 meer opbrengsten zou realiseren dan in 2020. Ablaye gaat zich richten op het 

exploiteren van de fruittuin.  

Ook was de verwachting dat het verhuren van de Foyer – wanneer alle benodigdheden er 

waren – geld op zou brengen voor de school. Dit is door de aanhoudende pandemie 

uiteindelijk in 2021 niet gerealiseerd.  

Een online jaarvergadering realiseert niet dezelfde mate van verbinding als een fysiek bezoek aan de 

school. Ook wordt een online vergadering vaak wat functioneler en bondiger van aard. Zowel het 

Nederlandse bestuur als Senegalese Conseil betreuren dit. Ook ervaart het bestuur het als een groot 

gemis dat het niet met eigen ogen kan aanschouwen wat er gerealiseerd is in Kafountine en niet 

persoonlijk studenten en docenten heeft kunnen ontmoeten. Tegelijkertijd realiseert het zich dat de 

hele wereld kampt met de gevolgen van Corona en dit op die schaal slechts een kleine zorg is. Prettig 

is dat de online verbinding met Kafountine stabieler wordt, hetgeen het online contact verbetert. 

Financiële zaken 

Om het Conseil zo veel mogelijk financiële zekerheid te geven, is de afspraak om maandelijks 1/12 

van het gecommitteerde jaarbedrag, dwz. 3.000 euro per maand, over te maken in 2021 in stand 

gehouden.  
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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 2021 extra betalingen verricht aan 

de school voor de afronding van de bouw van de extra verdieping op de twee klaslokalen.  

Corona bemoeilijkte ook in 2021 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 en Zweden, 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. 

 

BESTUUR STICHTING KAFOUNTINE 

Gedurende 2021 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 

Ook in 2021 hield Stichting Kafountine haar achterban op de hoogte van activiteiten en 

ontwikkelingen, op verschillende manieren: 

• We stuurden diverse mailings aan onze achterban, bestaande uit ca. 330 donateurs, vrienden of 

bekenden van Stichting Kafountine: 

o Twee reguliere nieuwsbrieven (mei, november) 

o Verscheidene mailings over de Benefietquiz in januari en december (uitnodiging, 

reminder, uitslag) 

• Op de website www.stichtingkafountine.nl  plaatsen we de nieuwsbrieven, jaarverslagen en 

nieuwsartikelen.  

• Via onze Facebookpagina (Stichting Kafountine – Satang Jabang) hielden we onze 235 volgers 

op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.  

• In december stond de Satang Jabang school in de spotlights bij Wilde Ganzen. Het project werd 

uitgelicht op televisie, op de website (https://www.wildeganzen.nl/projecten/zonnepanelen-

vakschool-senegal) en in hun magazine.  

 

 

De Satang Jabang school in de spotlights dankzij de Wilde Ganzen 

http://www.stichtingkafountine.nl/
https://www.wildeganzen.nl/projecten/zonnepanelen-vakschool-senegal
https://www.wildeganzen.nl/projecten/zonnepanelen-vakschool-senegal
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FONDSENWERVING  

De verschillende inkomstenbronnen van de Stichting staan omschreven in onderstaande toelichting 

op de exploitatierekening. We willen een aantal fondsenwervende activiteiten hier nader toelichten. 

Ook in 2021 had de Coronapandemie weer een grote invloed op de wijze waarop we fondsen konden 

werven, het was wat dat betreft wederom een lastig jaar. Anderzijds merkten we dat er ook sponsoren 

zijn die zich bewust zijn van het feit dat deze ziekte in Afrika een nog veel grotere impact heeft dan in 

Nederland. Mede daarom hebben we al met al over 2021 een bevredigend resultaat behaald 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. Een dergelijk 5-jarig contract kan ook voor andere bedragen worden afgesloten.  

In 2021 leverde ‘Sponsor een leerplek’ een bedrag op van €4500,-. 

 

• Het werven van fondsen door de statiegeldacties bij verschillende supermarkten blijft tot nu 

toe een stabiele bron van inkomsten voor de Stichting. In 2021 hebben we langs deze route 

een totaalbedrag van €2.341,80 opgehaald in supermarkten in Delft, Den Haag en Limmen.  

 

• Dit jaar had Stichting Kafountine als speciale wervingsactie de sponsoring van zonnepanelen. 

De zon is gratis in Senegal. Dat kunnen we helaas niet zeggen van de elektriciteit. De zon 

schijnt er gemiddeld maar liefst acht uur per dag! Het scheelt dus enorm om zonnepanelen op 

de schoolgebouwen te plaatsen. Dat scheelt een stuk in de energiekosten en helpt mee aan 

een duurzame school, en is zo ook een voorbeeld voor de omgeving. Voordeel is eveneens 

dat het betrouwbaar is. De elektriciteit valt namelijk heel regelmatig uit in Senegal, met 

problemen voor de koelkasten, ICT en verlichting. We kunnen de zonnepanelen realiseren 

met prachtige donaties van Trein 8.28, Triodos Foundation, zonne-energiebedrijven (KiesZon 

en Hoffman Installatiebedrijven) en Wilde Ganzen. 

 

• De Triodos Foundation is ook in 2021 een belangrijke samenwerkingspartner voor de 

Stichting geweest. Zij heeft in 2021 €4.200,- gedoneerd ten behoeve van de zonnepanelen 

voor de tweede verdieping van het nieuwe lesgebouw.   

 

• Een andere gewaardeerde partner met wie de Stichting al geruime tijd samenwerkt, is Wilde 

Ganzen. Zij hebben een derde van het benodigde bedrag voor de zonnepanelen (€3.590 van 

de totaal benodigde €10.800) gedoneerd.  

 

• De Soroptimistenclubs van Zoetermeer en Lisse-Bollenstreek hebben zich beiden 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 in 2020 haar 

commitment verlengd. Hiermee kunnen nu 6 jonge vrouwen hun opleiding voltooien.  

 

• Stichting CCHO heeft zich in 2021 verbonden aan een ondersteuning voor 3 jaar voor 10 

leerlingen per jaar, dwz. voor een jaarbedrag van 4000 euro. 
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• Net als vorig jaar zijn er ook nu weer donateurs die de financiële giften van hun 

verjaardaggasten doneerden aan de Stichting, of hun bijdrage vanwege een werkjubileum of 

hun extra bijverdiensten. De Stichting is bijzonder verguld met deze persoonlijke giften. 

 

• Vanwege de coronamaatregelen was het wederom niet mogelijk onze jaarlijkse benefietborrel 

op de traditionele wijze te organiseren bij boekhandel Van der Meer in Noordwijk. Daarom 

heeft de Stichting twee online pubquizzen georganiseerd, in januari en december van 2021. 

De inkomsten uit deze twee pubquizzen waren € 2.003,50. Per pubquiz was de opbrengst iets 

minder dan die van vorig jaar omdat er wat minder deelnemers waren, een lagere bijdrage per 

deelnemer en geen donaties van mensen die niet mee konden doen. Al met al waren het 

leuke gelegenheden om de banden tussen Stichting Kafountine en haar donateurs aan te 

halen en een mooie manier om het belang van goed onderwijs en de Stichting onder de 

aandacht te brengen. Onze dank gaat weer uit aan de sponsors voor de mooie prijzen en 

natuurlijk aan de deelnemers voor hun gulle bijdragen.  

 

 

De eerste prijs bij de pubquiz, beschikbaar gesteld door Oskam Organisatieadvies 

 

• Op haar website (www.stichtingkafountine.nl) biedt de Stichting mensen de mogelijkheid geld 

te doneren. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een totale opbrengst van € 2.117,19.  

 

• De Stichting heeft ook in 2021 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 2021 €101,89 opgeleverd. 

 

• Ook in 2021 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. Het totaal aan giften van bedrijven en 

stichtingen bedroeg € 29.120. 

 

 

http://www.stichtingkafountine.nl/
http://www.doelshop.nl/
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MATERIËLE DONATIES 

• Oskam Organisatieadvies stelde een beamer, een PC en twee laptops ter beschikking van de 

school. De beamer wordt gebruikt voor presentaties en workshops in de Foyer.  

• Het Alfrink College heeft 450 nieuwe T-shirts gedoneerd aan de school die heel dankbaar 

gebruikt (gaan) worden voor de gymlessen van de school.  

 

EXPLOITATIEREKENING 2021 

Inkomsten 
 

Sponsor een leerplek 4.500,00 

Giften institutioneel 24.383,69 

Particuliere giften 8.756,69 

Diverse overboekingen 0,00 

Rente 0,00 

Totaal inkomsten €37.640,38 

  

Uitgaven 
 

Satang Jabang 45.535,24 

Algemene kosten 841,63 

fondsenwerving 0,00 

Totaal uitgaven €46.376,87 

  

Resultaat €-8.736,49 

  

 

Toelichting op de exploitatierekening 

• De 'giften institutioneel bevatten inkomsten van bedrijven of instellingen alsmede de 

inkomsten uit statiegeldacties (€ 2.341,80) en van de doelshop (€ 101,89). In het totaalbedrag 

van institutionele giften zit ook een betaling van Wilde Ganzen voor het zonnepanelenproject 

van € 10.770,-. Dit bedrag bestaat uit het resultaat van de specifieke fondsenwerving door 

Stichting Kafountine voor de zonnepanelen, groot € 7.180,-, vermeerderd door de Wilde 

Ganzen met 50% (dwz. € 3590,-). Het resultaat van de fondsenwerving (€ 7.180,-) is in de 

exploitatierekening bij de betalingen aan Satang Jabang meegenomen. Het netto van Wilde 

Ganzen ontvangen bedrag van € 3.590,- is opgenomen bij de institutionele giften.  

 

• 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. Zij genieten daardoor een 

belastingvoordeel. Er zijn ook enkele donateurs die zelfs een overeenkomst voor een hoger 

bedrag dan € 400,- per jaar doneren via deze formule.   
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• De 'particuliere giften' bevatten stortingen door particulieren (€ 4.636,-), betalingen via de 

website (€ 2.117,19), en de inkomsten uit de twee pubquizzen in januari en december (€ 

2.003,50). Hierbij moet opgemerkt worden dat een deel van de inkomsten voor de pubquizzen 

via de website zijn overgemaakt maar voor het volledige plaatje is dat deel van de inkomsten 

via de website bij de inkomsten uit de pubquizzen meegenomen.  

 

• De uitgaven aan Satang Jabang bedragen in totaal € 45.535,24. Dit bedrag bestaat uit € 

36.000,- aan reguliere exploitatiekosten. Het resterende bedrag van € 9.535,24 betreft een 

laatste betaling in april 2021 voor de bouw van de tweede verdieping van het nieuwe 

schoolgebouw. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het resultaat van de fondsenwerving voor 

deze nieuwbouw in 2020 en is in 2020 tijdelijk toegevoegd aan de reserve (zie Jaarverslag 

2020). 

 

• De algemene kosten van € 841,63 bestaan uit bankkosten, kosten voor de website en een 

betaling van € 165,- voor transport van goederen voor de school vanuit Nederland naar 

Kafountine.  

 

 

 

Saldo op 1 januari 2021 

   
        

Lopende rekening 19.169,11 
 

        

Spaarrekening 73.067,81 
 

        

           

Totaal saldo € 92.236,92 
 

        

 

 

Saldo op 31 december 2021 

           

Lopende rekening 23.612,62          

Spaarrekening 59.887,81          

           

Totaal saldo € 83.500,43          
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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 twee jaar aan te houden. Dit komt, bij het huidige commitment 

van € 36.000, overeen met een bedrag van € 72.000.   

 

Namens het Bestuur van Stichting Kafountine, 

Rutger Schilpzand – voorzitter 

Rogier Kamphuis – penningmeester. 


