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Bestuursgegevens

De Stichting Sibusiso is begonnen als een droom. Nu is het een project in Tanzania:
•	waarbij gestreefd wordt de kwaliteit van leven voor kinderen met een zeer ernstige
meervoudige handicap, van alle culturele en religieuze achtergronden, te verbeteren
•	dat de waardigheid en acceptatie van kinderen met een verstandelijke handicap
zeker stelt
•	dat kinderen met een verstandelijke handicap de mogelijkheden biedt hun
capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen en
•	dat de sociale integratie van kinderen met een verstandelijke handicap bevordert.
De droom is werkelijkheid geworden met behulp van onze medewerkers in Tanzania,
door de vrijwilligers en giften.

Bestuursverslag 2013
Stichting Sibusiso geeft financiële steun aan het realiseren van
een programma in Tanzania voor kinderen met een verstandelijke
en lichamelijke beperking. Er wordt naar gestreefd de acceptatie van
meervoudig gehandicapte kinderen te vergroten en hen de mogelijkheid te bieden hun capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen.
Tevens probeert Sibusiso de integratie van deze kinderen in hun
eigen leefomstandigheden te bevorderen.

Inleiding
Het afgelopen jaar is er weer veel bereikt en wij zijn er
trots op dat wij in Tanzania professioneel werk
kunnen verrichten. Werk dat rechtstreeks ten goede
komt aan de kinderen die ons centrum bezoeken. De
formule van een kortdurend verblijf van de kinderen
met hun verzorgers in het Sibusiso Centrum gevolgd
door een programma van nazorg werkt nog steeds
goed. In 2013 zijn er weer 195 nieuwe kinderen
ingeschreven bij Sibusiso (waarvan 9 door
tussenkomst van Sibusiso ambassadeurs,
Tanzaniaanse vrijwilligers uit de dorpen).

en lezen over de belangrijke ontwikkelingen binnen
Sibusiso.

Bestuur van Stichting Sibusiso
Het bestuur van de Stichting Sibusiso Nederland is in
2013 zes maal bijeengekomen. Het bestuur, maar ook
alle professionals uit het deskundigenteam die
Sibusiso assisteren, werken geheel belangeloos. Zo
kan nagenoeg al het geschonken geld ten goede
komen aan de Sibusisokinderen, hun families en hun
dorpsgenoten. Op de vernieuwde website kunt u
fotorapportages bekijken, de nieuwsbrief downloaden

Het bedrijf Delta wines heeft de opbrengst van hun
kerstveiling voor Sibusiso bestemd. Bijzondere
donaties waren er dit jaar van Stichting Talent en
Stichting Maan.

Fondsenwerving
Het bestuur was ook het afgelopen jaar succesvol met
de fondsenwerving. Het is fantastisch om elk jaar
weer te kunnen rekenen op donaties van onze trouwe
supporters als de Goodwill Foundation uit Amerika,
Hans van Bokkum Foundation en vele andere
particulieren en bedrijven die door middel van
periodieke overboekingen, eenmalige donaties en/of
lijfrentes Sibusiso steunen.

Eind november brachten Dennis en Linda McLain van
de Goodwill Foundation een bezoek aan Nederland.
Deze Amerikaanse organisatie is sinds 2007 partner
van Sibusiso. Ze financieren de kosten voor voedsel
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schenker bepaald dat alleen de opbrengsten mogen
worden aangewend.

voor de kinderen en het personeel en alle kosten voor
het outreachwerk. Dat is ruim 30% van de alle
lopende kosten in Tanzania. Zij hadden onder andere
een ontmoeting met het bestuur en bezochten het
Rijksmuseum.

Namens de kinderen van Sibusiso en hun ouders
bedankt het bestuur alle donateurs, organisaties,
instellingen en particulieren hartelijk. Uw donaties
vermaken het voortbestaan van Stichting Sibusiso
mogelijk en daarmee verlichten ze het leven van
kinderen met een handicap in Tanzania.

Henk en Atty zijn met Dennis en Linda naar
Duitsland geweest waar ze twee concerten hebben
bijgewoond van Anton van Doornmalen (www.
avdmusic.com). Anton geeft sinds 2007 regelmatig
benefietconcerten. De opbrengst van deze concerten
en de verkoop van zijn cd’s is volledig bestemd voor
Sibusiso. Het Duitse bedrijf KWS Saat heeft de
opbrengst van het concert bij hen zelfs verdubbeld.
(Op de foto de Duitse vrienden van Anton en Riekie
die concerten georganiseerd hebben, Linda en Dennis
McLain en Anton en Riekie van Doornmalen)

Namens het bestuur,
Arie Aalbers
Voorzitter

Natuurlijk mogen we niet vergeten om de vele
bijdragen van kerkelijke instellingen, scholen,
serviceclubs en de speciale festiviteiten,
sportevenementen en geldinzamelingsacties te
vermelden. Er zijn mensen die in plaats van een
cadeau voor een geboorte, verjaardag, jubileum of
huwelijk een bijdrage voor Sibusiso vragen. Het is
hartverwarmend om al deze steun jaarlijks te
ondervinden. Sibusiso is een prachtige stichting, met
name dankzij u.
De stichting heeft een buffervermogen waaruit
rentebaten beschikbaar komen. Dit eigen vermogen is
voor het grootste deel belegd in obligaties met een
hoge kredietwaardigheid. Het rentepercentage op
deze obligaties is hoger dan op een spaarrekening. Dit
is de reden waarom in 2013 wederom een bedrag
belegd is in obligaties. Het bestuur mag over een deel
van het kapitaal niet vrijelijk beschikken; dit betreft
het in de jaarrekening benoemd “ vastgelegd
vermogen”, een bedrag van € 930.670 heeft de

Linda en Dennis McLain samen met Anton en Riekie van
Doornmalen en Atty en Henk Hammer
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Activiteiten rapport
In Tanzania

Het programma voor praktische
vaardigheden
42 jongeren hebben het zes maanden durende
programma voor praktische vaardigheden met succes
gevolgd. Een aantal van hen logeert door de week bij
Sibusiso omdat ze te ver weg wonen. De anderen
komen dagelijks naar het centrum. Eens per maand
organiseren we voor de ouders van de jongeren een
ouderdag, iets waar ze altijd enthousiast over zijn.
Tijdens deze dag spreken we met de ouders over de
leerdoelen van hun kinderen in het centrum.

orthopedagoog en een kinderfysiotherapeut van de
deskundigenpool in Nederland een maand in Tanzania
geweest zijn om het personeel te trainen. Hierbij is
onder andere extra aandacht besteed aan het
onderwerp prikkelverwerking in de
driemaandengroep vanwege het vele en langdurige
huilen van kinderen in deze leeftijdscategorie.
Daarnaast hebben twee Amerikaanse docentes
fysiotherapie les gegeven aan onze therapeuten in het
centrum.

Verbetering organisatorische structuur
In 2013 hebben we een start gemaakt met het
verbeteren van de organisatorische structuur binnen
Sibusiso. Doel hiervan is om de verschillende
disciplines meer samen te laten werken en het
programma meer als één geheel te laten werken. We
hebben alle verschillende afdelingen ondergebracht in
één operationele afdeling: de therapie,
maatschappelijk werkers van de outreach en de
school. Hierdoor is beter overleg per kind mogelijk.
Voor de nieuwe afdeling is een aparte coördinator
aangesteld.

We kunnen met trots melden dat onze lesboerderij in
gebruik is genomen. Kinderen die het praktische
vaardighedenprogramma hebben gevolgd, kunnen
voortaan voor dieren zorgen. Er worden theorielessen
gegeven over de verzorging van geiten en kippen en
alles wat geleerd wordt kan in praktijk gebracht
worden. De kinderen hebben veel plezier in het
melken, eieren rapen en eten geven van de dieren. Ze
leren niet alleen de praktische verzorging, maar ook
tegelijkertijd tellen en meten. Ze leren de namen van
de dieren en door ze te tekenen oefenen ze hun fijne
motoriek. Bovendien bevordert het samenwerken hun
sociale vaardigheden.

Digitale ontwikkelingen
Eind 2013 is het Diprom programma (Digital Program
Monitoring) na een testperiode online gegaan. Dit is
een programma dat is ontwikkeld om alle
hulpverleners binnen Sibusiso snel en eenvoudig
toegang te kunnen bieden tot de gegevens van elk

Deskundigenpool en vrijwilligers
Helaas is er in Tanzania nog niet een gespecialiseerde
opleiding voor het werken met de Sibusiso doelgroep.
We zijn dan ook heel blij dat er dit jaar een
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goedgekeurd wordt, zal de Wilde Ganzen
35% bijdragen aan de kosten voor de volgende
verbeteringen:

kind. Gegevens leggen we daarbij zoveel mogelijk vast
volgens van te voren vastgestelde protocollen.

Plannen voor het nieuwe jaar
In 2014 gaan we een aantal verbeteringen aanbrengen op
het terrein van Sibusiso. Het programma is in de ruim 11
jaar dat we bestaan erg uitgebreid. Niet alleen het aantal
kinderen is toegenomen, maar ook worden er steeds meer
kinderen aangemeld met meervoudige verstandelijke en
lichamelijke beperkingen. Daarom is het noodzakelijk om
verbeteringen aan te brengen op het gebied van
infrastructuur en huisvesting. We hebben een aanvraag
ingediend bij de Wilde Ganzen. Wanneer de aanvraag

•
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
•
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De paden op het terrein zullen verbeterd 		
worden zodat ze makkelijker begaanbaar zijn
voor kinderen die moeilijk lopen of een 		
rolstoel moeten gebruiken.
Het is bij Sibusiso een dagelijks komen en
gaan van veel mensen. Moeders die voor 		
therapie komen, leveranciers, medewerkers,
Sibusiso auto’s die naar de dorpen gaan voor
huisbezoeken of met kinderen naar het 		
ziekenhuis gaan. Onze portiers zorgen ervoor
dat alles netjes geregistreerd wordt bij het
toegangshek. De accommodatie voor de 		
portiers gaat verbeterd worden.
Voor het personeel is het wenselijk om een
kluisje te hebben waar ze hun persoonlijke
eigendommen in kunnen opbergen tijdens
hun werk.
Er komt een vuilverbrandingsoven op het
terrein, om de hygiëne op het terrein te 		
bevorderen.
De elektriciteitsvoorziening is 			
onbetrouwbaar en daarom werken we bij 		
Sibusiso met een generator. De 			
brandstofprijs is de laatste 			
jaren echter enorm gestegen, waardoor het
duur is om de generator te laten draaien. Er
zullen zonnepanelen komen en er worden
accu’s geïnstalleerd.

Het verhaal van Daniel Samwel
In Tanzania

De moeder van Daniel kent Sibusiso sinds 2004. Het
was tijdens een vergadering die belegd was door een
van de Sibusiso outreachteams in het dorpskantoor
van Maruwango. De mensen van Sibusiso kwamen
door om de zorg en begeleiding die Sibusiso kan
bieden aan verstandelijk gehandicapte kinderen onder
de aandacht te brengen.

gebruiken en zelfstantig te zitten. Toen de drie
maanden voorbij waren had Daniel veel vooruitgang
geboekt in vergelijking met toen hij het programma
begon. Weer terug thuis besteedde zijn moeder bijna
elke avond aan het doen van oefeningen met Daniel.
In de middag deed ze het huishouden en werkt ze op
het land en verzorgde ze de beesten.

Davis was toen twee jaar en hij kon nog niet zitten hij
had een vertraagde sluiting van de fontanel. De
moeder werd geadviseerd om hem in een doos te
zetten met lappen om hem te ondersteunen, elke
ochtend twee uurtjes en ‘s avonds nog een uur om
hem te leren zitten.

Daniel’s moeder geeft toe dat er periodes zijn geweest
dat er ernstige conflicten waren binnen het gezin.
Haar echtgenoot deed lelijk tegen haar en probeerde
haar ervan te overtuigen dat ze Daniel maar op moest
geven. Hij dwong haar zelfs om naar een toverdokter
te gaan maar dat heeft ze geweigerd. In plaats daarvan
ging ze met Daniel naar de kerk. Daar werd het haar
duidelijk dat ze Daniel niet hoefde te verbergen. Ze
moest ook niet met hem naar een toverdokter gaan
maar voor hem kon zorgen als voor ieder ander kind
en hem de mogelijkheid bieden om met andere
kinderen te spelen.

Hij werd ook uitgenodigd om naar het Sibusiso
centrum te komen voor verder onderzoek. Uit het
onderzoek bleek dat hij in aanmerking komt voor het
Sibusiso programma omdat Daniel een verstandelijke
beperking heeft. Hij werd geregistreerd en kwam elke
maand naar het centrum op de afgesproken dagen
voor de lessen en instructies aan zijn moeder. Zijn
moeder oefende thuis elke dag met hem.
In 2007 zijn Daniel en zijn moeder uitgenodigd om
deel te nemen aan het drie maanden programma. Zijn
moeder heeft geleerd hoe ze Daniel kan masseren en
met verschillende oefeningen kan stimuleren. Na
enkele weken was Daniel in staat om zijn handen te
~7~

In 2008, toen Daniel 8 jaar was, begon hij te staan.
Dit was mogelijk dankzij de stimulerende oefeningen
met behulp van een sta-plank die gemaakt was en
beschikbaar werd gesteld door Sibusiso. In 2009
begon hij te lopen terwijl hij vast gehouden werd en in
2011 is hij in staat om zelfstandig te lopen. Nu loopt
en rent Daniel zoals andere kinderen van zijn leeftijd
en hij kan zelfs een paar woorden zeggen.

Daniel’s moeder vertelt andere mensen die een kind
met een handicap hebben: “verlies de hoop nooit, er is
meer mogelijk dan je denk wanneer je naar Sibusiso
gaat”.

Daniel’s moeder is Sibusiso dankbaar voor alle hulp
en support die ze ontvangen heeft zodat haar kind
zich kon ontwikkelen en met sprongen vooruit kon
gaan. Ze zegt: “Gods zegen voor u allen”
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Sibusiso statistieken
2009

2010

2011

2012

2013

Cumulatief aantal geregistreerde kinderen sinds 20021

1600

2175

19362

2101

2293

Cumulatief aantal kinderen overleden sinds 2002

203

242

285

322

355

Aantal kinderen overleden

40

39

43

37

33

Aantal nieuw geregistreerde kinderen bij Sibusiso

269

238

247

165

192

Aantal kinderen dat het 3 maanden programma startte

144

118

121

103

104

Aantal kinderen dat na 3 maanden het programma
succesvol afsloot

104

99

97

80

74

Aantal jongeren dat deelnam aan sociale vaardigheden	
programma van 6 maanden

40

51

70

59

42

Aantal kinderen geregistreerd in he voedingscentrum

135

125

96

99

148

Aanta kinderen dat fysio-en ergotherapie kreeg

622

583

667

610

546

Aantal gegeven therapie sessies

2982

3245

3868

3537

2556

Aantal hulpmiddelen geproduceerd in Sibusiso werkplaats

91

123

155

137

112

Aantal rolstoelen verstrekt

20

15

21

15

7

Aantal huisbezoeken outreach teams

1836

1820

1956

14844

1395

Aantal dorpsbijeenkomsten

40

24

8

3

0

Aantal deelnemers dorpsbijeenkomsten

-	

380

225

175

0

Gemiddeld aantal aanwezigen6 per maandelijkse open dag

355

245

295

204

736

Aantal werknemers

59

59

56

51

50

3

1
2
3
4
5
6

5

In 2010 is de database gecentraliseerd and gereorganiseerd.
Tijdens opschoning van de database zijn de namen van alle kinderen waarvoor geen daadwerkelijke interactie kon worden aangetoond,
uit het bestand verwijderd.
Alle kinderen worden begeleid door een familielid of verzorger.
Sterke daling doordat enerzijds 2 van de 3 maatschappelijk werksters zwangerschapsverlof opnamen en anderzijds doordat verzorgers
met wie telefonisch contact opgenomen werd nadat ze een afspraak misten, alsnog zelf naar het centrum kwamen.
Outreach teams leggen steeds meer accent op het bezoeken van kinderen die lang niet gezien zijn. Sibusiso-ambassadeurs hebben
de functie van informatieverstrekking en doorverwijzing (groten)deels overgenomen.
In dit aantal zitten zowel bezoekers als tijdelijke bewoners en medewerkers.
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Kinderen en werknemers van
2009-2013
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Jaarrekening Stichting Sibusiso 2013
Balans
x€1

Activa
Nog te ontvangen bedragen
Effecten
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Vastgelegd vermogen
Totaal
Kortlopende schulden
Nog te betalen
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ultimo
2013

ultimo
2012

23.615
546.488
919.839

38.042
945.102
434.195

1.489.942

1.417.339

553.567
930.670

482.931
930.670

1.484.237

1.413.601

5.705

3.738

1.489.942

1.417.339

Staat van baten en lasten
x€1
Baten
Termijnen van lijfrente
Schenkingen
Rente obligaties
Rente bank
Koerswinst obligaties

Lasten
Kosten voor Tanzania
Investeringen Tanzania
Kosten in Nederland
Koersverlies obligaties

Saldo baten
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ultimo
2013

ultimo
2012

8.470
223.701
28.409
7.337
-

12.270
236.507
40.727
9.617
63.312

267.917

362.433

146.134
5.714
45.433

139.985
95.201
14.645
0

197.281

249.831

70.636

112.602

Toelichting op de jaarrekening
Inleiding
Stichting Sibusiso, gevestigd in Nederland, heeft als doel
Sibusiso Foundation gevestigd in Tanzania te
ondersteunen. De stichting werft en beheert daartoe
gelden. De fondswerving is er op gericht de activiteiten in
Tanzania duurzaam te kunnen ondersteunen; in verband
hiermee is kapitaalvorming noodzakelijk.
Stichting Sibusiso is houder van het recht om de grond,
waarop de activiteiten van de Foundation plaatshebben
– het Sibusiso Centrum - tot 2098 te gebruiken en heeft
de daarop gestichte gebouwen gefinancierd. Dit alles
staat om niet ter beschikking van de Foundation.
Formeel gezien is de band tussen onze stichting en de
Foundation in Tanzania van niet-bindende financiële
aard, maar vanzelfsprekend dienen de gelden die ten
behoeve van het Sibusiso Centrum in Tanzania zijn
verkregen daarvoor ook te worden aangewend, zulks in
overeenstemming met de doelstelling van de stichting.
Sommige kosten voor de Foundation worden vanuit
Nederland betaald en voorts verschaft stichting Sibusiso
naar gelang de behoefte geld aan de Foundation (in 2013
een bedrag van US$ 120.000,--), waardoor de totale
ondersteuning, met inbegrip van kosten management
(€55.690) en onkosten, in het boekjaar € 146.134,-bedroeg. In 2012 waren de kosten gemaakt in Nederland
hoger door jubileumactiviteiten. In 2013 zijn de kosten
beperkt gebleven tot kosten drukwerk en internet. Totaal
in 2013 € 5.714. Ook ontvangt de stichting van de
Foundation een financiële verantwoording, die ter
plaatse door een registeraccountant wordt gecontroleerd.
Van die verantwoording is in het jaarverslag een
overzicht opgenomen; dit valt buiten de financiële
verantwoording van de stichting en dus ook buiten het
onderzoek van de registeraccountant van onze stichting,
Lansigt Accountants en Belastingadviseurs. Het eigen

vermogen is voor het grootste deel ‘vastgelegd’. Een
richtlijn jaarrekening schrijft voor dat als een bestuur
niet vrijelijk over een deel van het kapitaal mag
beschikken, dit moet worden genoemd. Ten aanzien van
het vermelde bedrag van € 930.670,-- heeft de schenker
bepaald dat alleen de opbrengsten daarvan mogen
worden aangewend.

Balansposten
De Nog te ontvangen bedragen betreffen bankrente en
lopende rente op obligaties. Er zijn geen voorzieningen
wegens oninbaarheid nodig.
Onder Effecten zijn obligaties verantwoord, gewaardeerd
tegen marktwaarde. In 2013 is een negatief
koersresultaat gerealiseerd op de obligaties. De sterke
euro ten opzichte van de dollar is een oorzaak hiervan.
Daarnaast is er in langlopende obligaties belegd met een
hogere rente dan de huidige rente. Door de naderende
einddatum wordt de marktwaarde van deze obligaties elk
jaar lager.
De liquide middelen waren eind 2013 vrij opneembaar.
In 2013 is er een obligatie afgelost en nog niet herbelegt
in effecten. Dit is de oorzaak van de toename van de
liquide middelen. In 2014 is een plan opgesteld met de
banken om een groot gedeelte van de liquide middelen
weer in obligaties te gaan beleggen.
De nog te betalen bedragen zijn inmiddels betaald.
Aan het Eigen vermogen dat op 31 december 2012
€ 1.413.601 bedroeg, is het positieve saldo van baten en
lasten ad € 70.636 toegevoegd, tezamen € 1.484.237.
Voor de onderverdeling zie het slot van de inleiding.
~13~

De baten betreffen de ontvangen schenkingen c.q. de
periodieke schenkingen van de donateurs, daarnaast
ontvangen wij rentebedragen over onze obligaties en
liquide middelen. De lasten worden gewaardeerd tegen
uitgaafprijs.

Opgemaakt door de penningmeester op 20 maart 2014.
Vastgesteld op 27 maart 2014.
A.J. Aalbers, voorzitter
Mevr. A.I.M. Hammer-Roos, secretaris
L.T.M. Wortel, penningmeester
Mevr. A.G. Kuperus, lid
A.J.M. Selhorst, lid
Mevr. R.L.M. Pol-Vercouteren, lid

~14~

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening
2013 van Stichting Sibusiso te Ridderkerk (statutair
gevestigd te Terneuzen) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle
omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter
verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met
begrip van het inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat
als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van
deze risico-inschattingen neemt de accountant de
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor
het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de stichting. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de
stichting gemaakte schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen
controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een
oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Sibusiso per 31 december
2013 en van het resultaat over 2013 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Ridderkerk, 26 juni 2014

Lansigt accountants en
belastingadviseurs B.V.
J.Gouw R.A.
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Sibusiso Foundation Tanzania
Financieel verslag 2013
x Tshs 1.000

Inkomsten
Sibusiso NL: $ 119.944 (2012: $ 110.892)1
Specifieke giften
Goodwill Foundation
Wilde Ganzen
Niet-specifieke giften
Sibusiso bijdragen van ouders
Therapie bijdragen van ouders
Donaties van bezoekers
Inkomsten boerderij (koffie)
Totaal inkomsten

1)

Werkelijk
2013

Werkelijk
2012

191.711

171.457

205.905
0

186.469
96,233

954
241
386
0

950
482
1.868
950

399.197

458.399

De ontvangen US- dollars zijn in 2012 gewisseld tegen gemiddeld Tshs 1.565 en in 2013 tegen Tshs 1.600.

Totale	
  uitgaven	
  in	
  2010	
  	
  
Totale uitgaven in 2013
(uitgesplitst,	
  exclusief	
  
(uitgesplitst, exclusief
	
  investeringen)	
  
	
  
1%

Totale programma kosten 2008 - 2013
Totale	
  
rogramma	
  
(xp1000
US$)kosten	
  
	
  (x	
  1000	
  US$)	
  

360
340
340	
  
320
320	
  
300
300	
  
280
280	
  
260
260	
  
240
240	
  
220
220	
  
200
360	
  

200	
  

investeringen)

1%	
  

31%	
  

Programma
kosten
Programma	
  
kosten	
  
35%

Huisvesting
Huisves7ng	
  
Vrijwilligersen	
  training	
  
Ergotherapie	
  

57%

Overheads
Vrijwilligers	
  
Kosten
boerderij
Kosten	
  
boerderij	
  

58%	
  
8%	
  

7%

2008
2006	
  

2009
2007	
   2010

2011
2008	
  

2012
2009	
   2013

1%	
  
0%
1%	
  

2010	
  
0%	
  

Totale	
  programma	
  kosten	
  (exclusief	
  investeringen	
  in	
  nieuwbouw)	
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0%

Personeelslasten
Personeelslasten	
  
Koersverschillen
Overheads	
  

x Tshs 1.000

Uitgaven
Programmakosten
Huisvesting
Ergotherapie en training
Vrijwilligers
Kosten boerderij
Personeelslasten
Overhead
Gebouwen en meubels
Koersverschillen
Totaal uitgaven

Netto tekort/-overschot boekjaar
Saldo begin boekjaar
Saldo einde boekjaar
Het saldo is als volgt samengesteld:
Liquide middelen en bank
Vorderingen
Inventaris
Te betalen voorzieningen
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Werkelijk
2013

Werkelijk
2012

138.410
26.721
0
1.786
1.919
229.325
2.904
0
141
-------------401.206
--------------

170.965
23.868
4.739
55
1.451
226.368
3.943
0
-1.483
-------------429.906
--------------

-2,009
23.581
-------------21.572

28.493
-4.912
-------------23.581

9.355
24.142
3.025
-14.950
-------------21.572

26.027
5.068
1.000
-8.514
-------------23.581

Toelichting bij het financieel
verslag 2013
Verklaring uitgaven ten opzichte van
vorig jaar
Er is een grote vermindering in de post “programma
kosten”

Accountantsverklaring
Verslag van de accountants van de
Sibusiso Foundation Tanzania aan de
donateurs
Wij hebben het financieel verslag van de Sibusiso
foundation Tanzania per 31 december 2013
beoordeeld. Op grond van onze beoordeling zijn wij
van mening dat het financieel verslag een getrouw
beeld geeft van de stand van zaken van de Foundation
per 31 december 2013 en in overeenstemming is met
de administratie.

Dit komt voornamelijk door de kosten van het 10
jarig jubileum in 2012, en de kosten voor de renovatie
van de schoolkeuken, die in 2012 geboekt staan onder
“programma kosten”
Daarnaast zijn er weer minder rolstoelen nodig
geweest”

Tim Williamson & Co.
Certified Public Accountants
Arusha, Tanzania

De kosten voor het onderhoud van de auto’s is veel
hoger. De auto’s zijn al wel oud maar voldoen nog
goed.
Onder de post “Ergotherapie en training” is in 2013
niets geboekt. We hebben in 2013 geen studenten in
opleiding die door Sibusiso gesponsord worden.
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Bestuursgegevens
Nederland
Bestuursleden van de Stichting Sibusiso
De heer Arie Aalbers, voorzitter
De heer Leo Wortel, penningmeester
Mevrouw Atty Hammer-Roos, secretaris
Mevrouw Gunilla Kuperus, lid
De heer Ton Selhorst, lid
Mevrouw Rika Pol-Vercouteren, lid

Tanzania
Bestuursleden van de Sibusiso Foundation
Mevrouw Faye Cran, voorzitter
De heer Beatus Kasegenya, penningmeester
Mevrouw Atty Hammer-Roos, secretaris
Mevrouw Anna Mollel, lid
Mevrouw Patricia McCauley, lid
Mevrouw Claudia Verbraak, lid
De heer Sander Hammer, lid zonder stemrecht

Adres in Nederland
Atty Hammer-Roos
Kievitsweg 119a
2983 AD Ridderkerk
Nederland
Tel.: +31 180 413162
Tel.: +31 115 610355
Mobiel: +31 6 51062547
E-mail: atty@sibusiso.com
Bankrekening: NL73RABO0385812167
t.n.v. Stichting Sibusiso, Ridderkerk
Nederland

Adres in Tanzania
P.O. Box 14408
Arusha, Tanzania
Tel.: +255 27 2553320
Bank account
Stanbic Bank, Arusha Branch
C/o Sibusiso Foundation
Dollar rekening no. 0207788701
In Tanzania is de Sibusiso Foundation geregistreerd
als een Niet Gouvernementele Organisatie (NGO)
voor de uitvoerende taken.

Stichting Sibusiso is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Zeeland no. 22046082 en statutair
gevestigd in Terneuzen. Stichting Sibusiso is een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze
aanwijzing houdt in dat giften aan Sibusiso aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat Sibusiso
over giften geen schenkingsrecht of successierecht

Voor meer en actuele informatie kunt u onze website
bezoeken.
Website: www.sibusiso.nl
e-mail: info@sibusiso.com
atty@sibusiso.com
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Colofon
Realisatie van dit jaarverslag werd mede mogelijk
gemaakt dankzij sponsoring van:
Drukkerij Koevoets BV
(www.drukkerijkoevoets.nl)
Lansigt Ridderkerk
Accountants en belastingadviseurs
(www.lansigt.nl)
Met dank aan de fotografen.
Met dank aan de vrijwilligers.

