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Voorwoord 

 

Stichting Maanda heeft in 2013 zijn eerste volledig jaar gedraaid onder de 

nieuwe naam en het nieuwe bestuur. 2013 is een jaar om trots op te zijn. Zowel 

in de behaalde resultaten als in de samenwerking met onze partners in Zambia. 

Door samenwerking met commerciële partijen en het ministerie van onderwijs 

is er bijvoorbeeld een bibliotheek op de school geopend.  

Dit alles was mogelijk gemaakt door de giften van particulieren, bedrijven en 

fondswervende acties van particulieren. Onze dank daarvoor. 

 

In dit jaarverslag halen we onze projecten plan 2013 naar voren en bespreken 

wij welke projecten geplande waren en hoever wij gekomen zijn tot de 

realisatie van deze projecten. Met andere worden wat kunnen wij realiseren 

met de opbrengsten van 2013 en wat verschuiven we naar de komende jaren. 

Dit doen we om volledig transparant te zijn over de activiteiten, opbrengsten 

en bestedingen van Stichting Maanda, want iedereen die een donatie doet 

moet kunnen vertrouwen dat het geld wordt besteed waarvoor het is bedoeld.  

 

 

 

Karin Hommels 

Voorzitter Stichting Maanda  
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Doelen 2013 

Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid 

Bij de aanvang van de fondsverwervende acties hebben we gecommuniceerd 

naar onze donateurs dat de opbrengsten besteed zullen worden aan de 

realisatie van volgende projecten: 

1. Het beschikbaar stellen van een ingerichte bibliotheek; 

2. Het elektrisch bedraden van klaslokalen en woningen van leerkrachten; 

3. Uitbouwen van de uitwisseling tussen scholen in Deventer en Maanda; 

4. Het beschikbaar stellen van computers 

             
 

Het doel van deze projecten is het aantrekkelijke maken van de dorpsschool, 

waardoor het aantrekkelijke wordt voor veel kinderen naar school te gaan. 

Maar ook niet onbelangrijk, dat het makkelijke wordt om goed opgeleide 

leerkrachten aan te trekken.  

 

Fondsenwerving 

Stichting Maanda heeft in 2013 inkomsten gegenereerd doormiddel van: 

� Donateurs 

� Internet via stichting Geefgratis 

� Verkoop activiteiten tijdens Dickens festijn. 

 

Public Relations en communicatie: 

Stichting Maanda heeft haar doelen voor alle fondsenwerving acties vermeld 

naar de donateurs. Hiervoor zijn verschillende middelen ingezet ten behoeve 

van communicatie met donateurs en de omgeving: 

Internet 

www.maanda.nl is een gebruiksvriendelijke website waarop Stichting Maanda 

voortdurende inzicht geeft in haar doelstellingen en de realisatie ervan. Via 
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deze website geeft Stichting Maanda een zo actueel en transparant mogelijk 

verslag van haar projecten en de fondswervende activiteiten. 

 

Social Media 

Stichting Maanda is actief aanwezig op verschillende social media zoals 

LinkedIn, facebook en twitter. Hier communiceren wij het laatste nieuws van 

stichting Maanda. 

 

Geefgratis 

Op de facebook pagina hebben we een donatie button van stichting geefgratis 

geplaatst waardoor het makkelijke wordt om te doneren. 

 

Resultaten fondsenwerving 

Donateurs  €10.510,- 

Internet via stichting Geefgratis  €67,50 

Verkoop activiteiten tijdens Dickens festijn €3.300,- 

 

Totale opbrengsten €13.877,50 

Totale afgeschreven aan kosten €      520,53 

Resultaat €13.356,97 

 

Beheer van de inkomsten in 2013: 

Alle opbrengsten van Stichting Maanda wordt op een rekening courant bij de 

ING bank te Deventer. Bij dit jaarverslag is een jaarrekenining toegevoegd 

waarin het resultaat van inkomsten en uitgaven, a.d.h.v. een daartoe door de 

Penningmeester opgesteld overzicht zijn weergegeven. 
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Besteding van de inkomsten in 2013 

Het beschikbaar stellen van een ingerichte bibliotheek; 

Een deel van de opbrengsten in 2013 zijn besteed aan de beschikbaarstelling 

van een ingericht bibliotheek. 

    
 

Een klaslokaal is vrijgemaakt voor de bibliotheek. Ingericht met Engelse 

leesboeken, is de bibliotheek in gebruik genomen, er is zelfs een 

bibliothecaresse!  

De bibliotheek is een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking met onze 

partners in Zambia. Stichting Maanda heeft een bedrag van €355 overgemaakt 

voor de aanschaf van de eerste boeken. De boeken zijn geleverd door een 

lokale boekhandel. Het ministerie van onderwijs heeft de bibliotheek 

uitgebreid met meer boeken op verschillende lees niveaus. In de woorden van 

het hoofd van onderwijs in het district (District Educational Board Secretary 

(DEBS): ” cost sharing is the best way of carrying out such projects”.  

Voor de kinderen is dit de eerste kennismaking met leesboeken.  

Het elektrisch bedraden van klaslokalen en woningen van leerkrachten; 

Stichting Maanda heeft intensive ingespannen om het boekhoudkundige 

verschil in de kosten van de aanleg en aansluiten van elektriciteit te gebruiken 

voor het bedraden van de klaslokalen. Door samenwerking met het ministerie 

van onderwijs en de Zambiaanse elektriciteit maatschappij (ZESCO) is het geld 

los gekomen en overgemaakt naar de school. 

Stichting Maanda zal in overleg met de DEBS bepalen hoe het bedraden van de 

woningen van leerkrachten plaats zou vinden en wie de kosten zou dragen. 

Voorlopig beschouwen wij dit project als gerealiseerd, tot het anders zou 

blijken in de besprekingen met de DEBS. 
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Uitbreiden van de uitwisseling tussen scholen in Deventer en Maanda; 

Brieven schrijven met elkaar, dat is wat Deventer basisschool kinderen en 

Maanda Primary School kinderen samen doen. De eerste doos met brieven is in 

maart 2013 naar Zambia gestuurd. Maar liefst 30 brieven zijn onderweg. Er is 

veel aandacht en liefde in de brieven gestoken. Op deze manier leren de 

kinderen beter Engels, wisselen ze ervaringen uit en worden ze vrienden van 

elkaar. Tot onze spijt zijn de eerste brieven niet over gekomen. De docenten in 

Maanda hebben op hun beurt brieven geschreven die onder de Nederlandse 

kinderen verspreid zou worden. Nu wachten wij met spanning om de brieven in 

ontvangst te krijgen.  

    
 

Binnen de doelen van Stichting Maanda, speelt de uitwisselingen tussen de 

kinderen een essentiële rol in het verbreiden van het perspectief van kinderen, 

zowel in Deventer als in Maanda. Voor die redenen blijven we vasthouden aan 

dit projecten, tot de bemoeienis van Stichting Maanda niet meer nodig zou zijn. 

 

Het beschikbaar stellen van computers; 

We willen de school gaan voorzien van wifi, zodat de docenten gebruik kunnen 

gaan maken van lesmethodes en informatie die beschikbaar is op internet. Ook 

kan zo het contact tussen docenten in Zambia en docenten in Nederland 

worden gefaciliteerd. In overleg met het ministerie van onderwijs hebben ze 

Stichting Maanda attent gemaakt op de bestaande mogelijkheden binnen hen 

programma’s. Het blijkt dat in Zambia een volledig onderwijs programma 

beschikbaar is via vaste en mobiele computers. 

“[…]Zambia, in common with much of Africa, faces many challenges in 

educating its rapidly growing population. Large class sizes, long distances to 

school, and a shortage of trained teachers, especially in rural areas, mean that 

new ways must be sought if the quality of education is to be increased to deal 

with the growing economy. 

iSchool is a complete blended eLearning solution that covers the entire Zambian 

primary curriculum. It provides detailed lesson plans for teachers (some 6,000 in 
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total) guiding them towards interactive enquiry-based learning. For students 

there are thousands of fun, colourful, interactive multi-media lessons, available 

in English, and, for early grades, in 8 local languages. For teachers there is also 

a one year professional development course, guiding them towards the new 

style of learning.” 

 

De ischool programma past binnen de doelen van Stichting Maanda, voor deze 

reden hebben wij dit als een apart project beschouwd en mee genomen in in 

onze fondswervende activiteiten. De resultaten van de fondswervende 

activiteiten zijn dan ook bestemd voor het beschikbaar stellen van computers 

en implementeren van eLearning. 
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Overige resultaten 2013 

Samenwerking 

De samenwerking tussen Stichting Maanda, de school in Maanda en het 

ministerie van onderwijs is dichtbij gekomen, er is nu sprake van directere 

verbinding. Waar we eerst enkel via de District Commissioner contact hadden 

met de overige betrokkenen, hebben we nu rechtstreeks contact met het 

schoolhoofd en de DEBS. 

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid 

Ambtelijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap bottom-up 

o Prioriteren worden door mensen zelf bepaald, niet door Stichting 

Maanda (bibliotheek is daar een goed voorbeeld van)  

o e-learning is het volgende punt op de prioriteitenlijst. Dit project is 

door de DEBS voorgesteld. 

Interne organisatie 

Naast het bestuur, werkt Stichting Maanda graag samen met een groep 

vrienden aan de realisatie van diverse projecten. Tot nu toe is het verbreden en 

betrekken van de groep vrienden nog onvoldoende gelukt 

Wat hebben wij geleerd in 2013 

- Meer gebruik te maken van de formele lijn (bijvoorbeeld ministerie) 

- Het is zinvol iedere anderhalf jaar iemand vanuit Nederland naar Maanda 

te laten gaan, om zo het contact te onderhouden.  

o Mensen veranderen van positie, er komen nieuwe mensen bij  

o De situatie ter plekke zien  

o Contact met meerdere stakeholders, geeft een beter en completer 

beeld 

- We hebben te weinig de buitenwereld/sponsoren betrokken.  

 

Uitgangspunten 

Tot slot hebben we in 2013 een aantal uitgangspunten geformuleerd die een 

leidraad vormen voor de manier waarop we ons werk doen, te weten: 

- Het werk is vrijwillig maar niet vrijblijvend 

- Ieder draagt bij naar talent en vermogen (tijd, geld, energie, kundigheid) 

- We streven naar het beste halen uit alles: leveren kwaliteit! 
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ANBI 

 

Stichting Maanda is een toegelaten Algemeen Nut beogende 

Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 voldoet de stichting aan de 

nieuwe publicatieplicht van de belastingdienst. 

 

Op www.maanda.nl, kunt u o.a., Lezen over: 

� De naam van de instelling 

� Het RSIN / fiscaal nummer 

� Het post- of bezoek adres van de stichting 

� Een duidelijk beschrijving van onze doelstelling 

�  De hoofdlijnen van onze beleidsplan 

� De functie van bestuurders 

� De namen van de bestuurders 

� Het beloningsbeleid 

Omdat Stichting Maanda voldoet aan de nieuwe regels van de belastingdienst 

en een toegelaten ANBI is, zijn alle giften en donaties onder bepaalde 

voorwaarden aftrekbaar. 

 

Met dank aan de sponsoren, particuliere en zakelijke en alle buren vrienden en 

familie die de stichting in de afgelopen jaren hebben gesteund. Zonder u was 

het niet gelukt! De Stichting hoopt in de toekomst weer op u te mogen 

rekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


