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1. Inleiding Jaarverslag Stichting Maanda 

Hierbij het jaarverslag van de Stichting Maanda, een kleine stichting met een groot effect.   

Dit verslag bestaat uit een korte terugblik op de afgelopen 5 jaar. Daarna is te lezen welke  

activiteiten zijn uitgevoerd in 2014 en welke resultaten daarmee zijn behaald. 

Vervolgens is een financiële verantwoording opgenomen (inkomsten en besteding van de 

inkomsten). En we sluiten af met wat we als stichting hebben geleerd en welke kennis en 

ervaring we meenemen naar de volgende jaren. 

 

2. Een korte terugblik 

De stichting is genoemd naar het gebied waar de werkzaamheden van de stichting 

plaatsvinden. Maanda is een landelijke gebied met in totaal 7 dorpen in het chiefdom van 

Mapanza gelegen in Choma district in de zuidelijke provincie van Zambia. 

Het doel van de stichting Maanda is het leveren van een duurzame en maatschappelijk 

verantwoorde bijdrage aan Maanda in Zambia ter bevordering het perspectief van kinderen 

in dit landelijke gebied, zodat zij betere kansen krijgen voor hun toekomst. Daarom maakt 

de stichting gebruik van het motto: ‘Because education matters’. 

 

Het initiatief om iets te ondernemen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is eind 

2008 genomen. Het formuleren van doelstellingen en het uitlijnen van de organisatie heeft 

in 2009 vorm gekregen. Vanaf dat moment zijn de projectwerkzaamheden begonnen. 

Stichting Maanda is initieel gericht op het vergroten van het perspectief van de kinderen in 

Maanda door beter onderwijs. Daarbij staan we continu in verbinding met de ouders van de 

kinderen, de school en de lokale overheid. Van hen horen we wat hun ambitie en plannen 

zijn. Vervolgens kijken we wij daar vanuit Nederland het beste aan kunnen bijdragen. Dat 

heeft geleid tot de volgende activiteiten/resultaten in de afgelopen 5 jaar: 

 

In 2009: Plannen en voorbereiden bouw 4 klaslokalen. 

In 2010:  Vier nieuwe klaslokalen gebouwd en opgeleverd (fase 1).  

In 2012:  Aanleg elektriciteit gestart 

In 2013   Elektriciteit aangesloten in de klaslokalen (fase 2). 

start met een penpall project, inmiddels zijn opnieuw 58 brieven vanuit 

Nederland onderweg naar Maanda, geschreven door basisschool kinderen 

van de DLS en de Montessori school.  

Inrichting bibliotheek door levering van 390 leesboeken (Engelstalig en 

Tonga)  

 Realisatie van een bibliotheek.  

In 2014:  Levering 46 tablets (zedupads) en er is een teachers training verzorgd. 
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3. Doelen en resultaten 2014 

Er zijn 4 doelen benoemd voor het jaar 2014, en dat zijn:  

1. Zedupads: levering van tablets bestemd voor het onderwijs 

2. Penpalls: antwoordbrieven terug uit Maanda 

3. Werkbezoek: samenwerking, dialoog, resultaten bekijken 

4. Financiële planning: in 2014 inkomsten genereren voor 2015  

 

 

Doel 1: zedupads 

Het doel voor 2014 was het leveren van materiaal zodat de leraren beter les kunnen geven 

en de kinderen meer kunnen leren. We hebben de vraag gesteld op welke manier we dit het 

beste vorm zouden kunnen geven.  De voorkeur van de  school en de DEBS ging uit naar de 

Zedupads. Een Zedupad is een tablet met daarop diverse lesprogramma’s op gebied van 

taal  en rekenen. De lesprogramma’s voor deze zedupads worden in Zambia zelf 

ontwikkeld.  

Resultaat: 

In de zomer van 2014 zijn 46 zedupads geleverd, incl. oplaadlaadstation, beamer en 

programmatuur. De leraren hebben een training gevolgd, die door de overheid is bekostigd. 

Voorafgaand aan de levering hebben we gezamenlijk nagedacht over de beveiliging van de 

zedupads. De school heeft ervoor gekozen een kluis te bouwen in de kamer van het hoofd 

van de school. In deze kluis staat het laadstation voor de zedupads en deze wordt altijd 

afgesloten. Het hoofd van de school beheert de sleutel. We zijn een half jaar verder en tot 

nu toe zijn alle zedupads nog aanwezig op school.  

 

 

Doel 2: Penpalls 

Tweede doel voor dit jaar was om met het penpall project een volgende stap te maken. Dat 

hield in dat er brieven terug moesten komen uit Zambia naar Nederland, zodat de kinderen 

hier weer een tweede brief zouden kunnen sturen. 

Resultaat: 

Tijdens het bezoek aan Maanda hebben we 56 brieven gekregen van 56 verschillende 

kinderen. We hebben van alle kinderen foto’s gemaakt, zodat we aan de kinderen in 

Nederland kunnen laten zien met welke jongen of meisje ze corresponderen. Een tweede 

afdruk van de foto is mee terug gegaan in de volgende brief richting Maanda.  

 

Doel 3: Werkbezoek 

Tot slot stond een werkbezoek gepland. Doel van het bezoek was: 

• Om te evalueren wat de inspanningen van de stichting in Nederland tot nu toe heeft 

opgeleverd op gebied van onderwijs resultaten van de kinderen 

• Om de samenwerking met de lokale partijen in Zambia te onderhouden 

• Een volgende stap zetten in het Penpall project, zodat het rechtstreekse contact 

tussen kinderen in Deventer en kinderen in Maanda wordt gestimuleerd. 

• Zoveel mogelijk de volgende fase van het project voor te bereiden (hoe verder met 

Maanda Basic School, en uitbreiding met 2 of 3 nieuwe scholen) 

• Zien hoe de zedupads en de bibliotheek worden gebruikt. 

• Om de contacten op te frissen, aangezien er veel nieuwe mensen werkzaam zijn 

zowel bij de school als bij het ministerie en de regionale overheid. 

 

In  het najaar van 2014 heeft het bestuur een bezoek gebracht aan Maanda.  

We hebben alle drie de doelen bereikt met het bezoek, bijgevoegd in bijlage 1 is een verslag 

van het werkbezoek. 
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Wat het meeste is opgevallen is dat de school nu zelf bezig is met het verbeteren van de 

kwaliteit van het onderwijs. Ook zijn ze bewust aan het meten hoeveel kinderen dagelijks 

absent zijn en welk percentage kinderen niet kan lezen. Het blijkt dat het absentie cijfer de 

afgelopen periode sterk is gedaald, van 8 tot 10  kinderen per klas tot 1 of 2 kinderen per 

klas. Ook kunnen inmiddels meer kinderen lezen en blijven de kinderen dagelijks langer op 

school. Kinderen kiezen ervoor om gebruik te maken van de bibliotheek of om nog op de 

zedupad te ‘spelen’.  De school is bijzonder trots op deze resultaten en het blijkt dat in de 

gehele regio over deze school gesproken wordt als voorbeeldschool.  

 

Doel 4: inkomsten genereren 

We willen met de stichting een financiële planning maken waarbij we telkens het benodigde 

budget voor de start van het jaar gerealiseerd hebben, zodat we in het lopende jaar weten 

dat de middelen er zijn. Tevens kunnen we ons in dat jaar richten op het ophalen van de 

middelen voor het daaropvolgende jaar.  

Resultaat: 

In 2014 hebben we de inkomsten gerealiseerd die nodig zijn voor de plannen van 2015. 

Inkomsten voor 2016 en verder zijn nog onzeker.  

 

 

4. Inkomsten en bestedingen in 2014 

 

Totaal donaties 18.140,00€        

Totaal projectdoelstellingen 10.088,00€              

Totaal projectbezoek 1.472,71€                 

Totaal transactiekosten 169,55€                    

Totaal afrekening betalingsverkeer 88,71€                      

Totaal kosten website 26,98€                      

Totaal kosten donateurs 13,31€                       
 

 

Inkomsten 

Er is sprake van drie inkomstenstromen. Particuliere schenkingen, sponsoracties en 

subsidies. Er is in de afgelopen jaren een groep trouwe sponsoren ontstaan. Waardoor er 

ook een stabiel patroon ontstaat qua inkomsten.  

 

Bestedingen 

Uit het bovenstaande staatje is te lezen hoe de bestedingen zijn gedaan. De grootste 

uitgave is gedaan richting de aankoop van de Zedupads. Opvallend is een bedrag van 

€1.472,71 die besteed is aan projectbezoek.  

Vanuit Gemeente Deventer is een reiskosten subsidie ter hoogte van €1.170,- gekregen. In 

Zambia hebben we tijdens het projectbezoek uitgaven gedaan voor verblijfskosten, de 

aankoop van ballen en schoolboeken voor een bedrag van ca. €302,71.  

Vanuit de stichting is dus €302,71 besteed aan projectbezoek.  

5. Wat hebben we geleerd 

Het was een bijzonder jaar, omdat we na 5 jaar hard werken nu de eerste resultaten zien op 

het gebied van onderwijsresultaten van de kinderen. Ook hebben we geconcludeerd dat het 

beter is om de samenwerking met een aantal scholen in de regio de komende jaren op 

dezelfde manier op te pakken in plaats van verder alleen investeren in Maanda. Op deze 
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manier maak je het verschil niet groter tussen Maanda en de andere scholen, maar kan 

Maanda dienen als voorbeeld voor andere scholen. 

 

We hebben gezien dat het geen zin heeft om over onderwijskwaliteit te praten als er geen 

basis voorzieningen zijn. Als de middelen op orde zijn maakt de school de stap naar 

onderwijskwaliteit. Wij zien het volgende: 

 

Stap 1. Fysieke voorzieningen als voldoende klaslokalen die schoon, heel en kleurrijk zijn 

Stap 2. Elektriciteit  

Stap 3. Lesmateriaal als boeken en bijvoorbeeld zedupads 

 

Stap 1, 2 en 3 motiveert de docenten, Les geven op een school in het rurale gebied is vaak 

niet de eerste keus. Als er goede middelen zijn houdt dat de goede docenten langer op een 

school, en kunnen zij beter onderwijs gaan geven. Dat leidt tot gemotiveerde leerlingen die 

graag willen leren! 

 

Samen met de partners in Zambia hebben we deze formule geconcludeerd uit de afgelopen 

5 jaren en deze willen we de komende 5 jaren graag toepassen op 3 nieuwe scholen! 

 

 

 

6. Jaarrekening 

         Balans 2014 

 

Beginbalans 2014 

Beginbalans Stichting Maanda: 01-01-2014 

Activa                               Passiva 

Liquide middelen       €13.695,09 Overige schulden                €13.695,09 

 

TOTAAL                        €13.695,09 TOTAAL                                 €13.695,09 

 

Eindbalans Stichting Maanda: 31-12-2013 

Activa                               Passiva 

Liquide middelen       €19.975,83 Overige schulden                €19.975,83 

 
TOTAAL                        €19.975,83 TOTAAL                                 €19.975,83 

 

In 2014 is een bedrag van €18.140,- opgehaald aan sponsorgeld, in onderstaande tabel is te 

zien waaraan het geld is besteed. 
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Algemeen kosten Projectkosten opgehaald sponsorgeld Overgemaakt naar Zambia Transactiekosten Omschrijving doeleind

BEGINBALANS 2014 13.695,09€                        

120,00€                             (7.558,00)€                               (57,55)€                  aanschaf computers

(25,87)€                  (110,02)€          250,00€                             (740,00)€                                  (56,00)€                  Opbouw kluisconstructie

(26,98)€                  (100,48)€          10.000,00€                        (1.790,00)€                               (56,00)€                  aanschaf computers

(20,55)€                  (92,21)€            3.300,00€                          

(20,77)€                  (1.170,00)€       1.800,00€                          

(21,52)€                  (13,31)€            100,00€                             

30,00€                               

100,00€                             

2.340,00€                          

100,00€                             

TOTAAL (115,69)€                (1.486,02)€       31.835,09€                        (10.088,00)€                             (169,55)€                

EINDBALANS 2014 19.975,83€                                                                                                                                        

  

 

 

 

 

Staat van baten en lasten over 2014  
omschrijving Datum label in uit

Aike Neuteboom 31-12-2014 donatie 120,00€              

Pamela vd Berg 26-11-2014 uitgaven projectbezoek 110,02€                    

Brite Apuleni 26-11-2014 uitgaven projectbezoek 100,48€                    

Karin Hommels 26-11-2014 uitgaven projectbezoek 92,21€                      

Ficardo Bassut 24-11-2014 donatie 250,00€              

Tienhoven 21-11-2014 donatie 10.000,00€        

afrekening betalingsverkeer 29-10-2014 afrekening betalingsverkeer 25,87€                      

Tienhoven 20-10-2014 donatie 3.300,00€          

Brite Apuleni 1-10-2014 reiskosten projectbezoek 1.170,00€                 

Deventer Leerschool 26-8-2014 donatie 1.800,00€          

Webreus 21-8-2014 kosten website 26,98€                      

I-school Zambia 30-7-2014 Zedupads (computers) 7.558,00€                 

Transactiekosten ING 30-7-2014 57,55€                      

afrekening betalingsverkeer 29-7-2014 20,55€                      

Transactiekosten ING 25-6-2014 56,00€                      

DEBS 25-6-2014 kluisconstructie 740,00€                    

I-school Zambia 4-6-2014 Zedupads (computers) 1.790,00€                 

Transactiekosten ING 4-6-2014 56,00€                      

Sirtaki 19-5-2014 donatie 100,00€              

afrekening betalingsverkeer 29-4-2014 20,77€                      

H.L.H Lammers 9-4-2014 donatie 30,00€                

Ficardo Bassut 27-3-2014 donatie 100,00€              

Pamela vd Berg 27-3-2014 kosten bedankbriefjes Dickens 13,31€                      

Gemeente Deventer 13-2-2014 Reiskosten en projectsubsidie 2.340,00€          

afrekening betalingsverkeer 28-1-2014 21,52€                      

Ficardo Bassut 3-1-2014 donatie 100,00€              

TOTAAL 18.140,00€        11.859,26€               
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   Financieel jaaroverzicht 2014 
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Af en bijschrijvingen 2014 
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