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Stichting Karibu, Wierden

Algemeen

De stichting KARIBU is opgericht op 25 oktober 1999 door Irene en Marjan Tieberink.

De stichting heeft ten doel: het verlenen van hulp aan hulpbehoevenden in ontwikkelings-landen.

Sinds 2017 is de stichting KARIBU actief in Tanzania met de focus gericht op de vele kansarme kinderen en 

de allerarmsten.

In 2019 is de stichting KARIBU begonnen met de bouw van een Multifunctioneel Centrum met de naam: 

het Irene Community Centre. Dit gebouw  gesitueerd is bij de basisschool in Tloma, Arusha Area. Dit Irene 

Community Centre is primair bedoeld voor gebruik van de school en zal in de eerste plaats dienen als 

schoolkantine voor zo’n 300 tot 500 kinderen die hier elke schooldag een warme maaltijd krijgen. Dit 

vanwege de grote armoede in dit gebied. De school zal ook op andere tijdstippen en manieren gebruik 

maken van dit gebouw. 

In dit gebouw met plaats voor duizend mensen, zullen daarnaast echter ook lokale activiteiten 

plaatsvinden. Zo zal dit Irene Community Centre ook worden gebruikt als ontmoetingsplaats voor vele 

doelgroepen waar vele waardevolle onderwerpen aan de orden zullen komen. Te denken valt o.a. aan de 

ontwikkeling van landbouw en veeteelt, informatie op gebied van hygiëne, medische zorg, informatie aan 

families m.b.t. het bereiden van goede, eenvoudige en gezonde maaltijden, info over het nut van schoon 

en veilig drinkwater, etc. 

Verder is dit gebouw ook heel geschikt voor de verhuur aan allerlei doelgroepen, zoals voor het houden 

van conferenties, trouwerijen, begrafenissen, gebruik als kerkzaal, etc. Vervolgens zal deze verhuur geld 

genereren ten bate van de school, zodat daardoor meer leerkrachten kunnen worden aangetrokken, er 

goed lesmateriaal kan worden aangeschaft, etc. Dit is dan weer gunstig voor de ontwikkeling van de 

kinderen, maar ook voor de werksfeer waarin leerkrachten zullen werken. Zij zullen hierdoor meer 

mogelijkheden hebben in hun functioneren. Met dit geld kunnen we bijvoorbeeld in de toekomst de 

lesomstandigheden veranderen; o.a. door verbetering én uitbreiding van het aantal leslokalen. 

De stichting KARIBU heeft besloten dit gebouw te schenken aan het District (d.w.z. aan de Staat Tanzania), 

aan wie ook de school toebehoort met de intentie de ontwikkeling én de verbetering van de toekomst van 

de vele kansarme kinderen en de arme bevolking uit de regio een beduidend betere kans van slagen te 

geven. Het District is hier dan ook buitengewoon blij mee en beschouwt dit gebouw nu al als hét hart van 

deze regio. 

De totale bouwkosten bedragen ca. € 400.000 waarvan ruim € 360.000 is besteed tot en met het boekjaar 

2020. Als gevolg van de corona-pandemie is de oplevering van het gebouw uitgesteld tot een nader te 

bepalen datum. Hoewel er ondertussen wel de nodige ontwikkelingen hebben plaatsgevonden bij het 

voltooien van het gebouw, moeten er nog de nodige werkzaamheden gebeuren, zodat het gebouw 

volledig op de geplande manier gebruikt kan worden. 

Inmiddels is de aanschaf van het meubilair ( circa  € 6.200) gerealiseerd.
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Foto - impressie: IRENE Community Centre, TANZANIA

Het IRENE COMMUNITY CENTRE De grote hal biedt ruimte aan 1.000  personen

Grote hal in gebruik genomen

In het jaar 2020 zijn naast alle ontwikkelingen van het Irene Community Centre, de bouw van twee 

huisjes voor twee extreem arme families gerealiseerd. Een bouw die méér dan nodig was, omdat deze 

mensen moesten zien te overleven onder onmenselijke omstandigheden. Deze beide huisjes zijn tussen 

april en december 2020 gerealiseerd.  

Vanaf half maart 2020 kon Marjan Tieberink vanwege de corona-pandemie dit gebied niet meer 

bezoeken om hulp ter plekke te bieden.  We hebben toen helaas moeten besluiten om vanuit Nederland 

dan maar online verder te blijven werken met de contactpersoon van de school en met de 

contactpersoon van het District om op deze manier een goede voortgang van het werk in Tanzania te 

kunnen waarborgen. Dat is vrij goed gelukt, maar het werken op de locatie zelf is uiteraard veel 

effectiever en dus beter. 

De kosten van beide huisjes bedroegen totaal € 29.000 .Daarnaast zijn er nog de nodige spullen voor de 

beide families aangeschaft voor een totaal bedrag van ruim € 700.
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Foto - impressie: Bouw huisjes
Oude situatie

Nieuwbouw
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Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit de volgende personen :

M. Tieberink - voorzitter

A. Tip - secretaris

H. Horneman - penningmeester

___________________________________________________________________________________

In de Bestuursvergadering van 21 april 2021 heeft het bestuur de Jaarrekening 2020 goedgekeurd en dit 

door middel van onderstaande ondertekening bevestigd.

Voorzitter              : M. Tieberink  

Secretaris               : A. Tip

Penningmeester  : H. Horneman    
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Stichting Karibu, Wierden

Resultaat en reserves

Resultaat

2020 2019

€ €

Totaal  baten 54.262 98.654

Totaal lasten 134.001 292.151

Exploitatiesaldo boekjaar (79.739) (193.497)

Bestemmingsreserve

Stand per begin boekjaar 891.458 1.084.955

Exploitatiesaldo boekjaar (79.739) -193.497

Stand per ultimo boekjaar 811.719 891.458

Resultaatbestemming

Het exploitatiesaldo 2020 is in mindering gebracht op de bestemmingsreserve.

De bestemmingsreserve is gevormd voor toekomstige projecten en ter dekking van 

exploitatietekorten.
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Balans per 31 december  2020

€ € € €

ACTIVA

Vorderingen 2.803 1.976

Liquide middelen

Spaarrekeningen:

ABN AMRO 0403 2355 10 475.000 24.305

ING 0004 5073 15 0 321.455

Rabobank 1266 5382 67 300.000 440.006

775.000 785.766

Rekening-courant rekeningen:

ABN AMRO 0511 1012 44 30.567 100.222

ING 0004 5073 15 0 33

Rabobank 0337 2412 95 2.700 3.470

I&M bank (EUR) 1050504230282 88 88

33.355 103.813

Kas 2.161 1.520

813.319 893.075

31-12-2020 31-12-2019
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Balans per 31 december  2020

€ € € €

PASSIVA

Bestemmingsreserve

Benodigde Reserve 358.059 366.766

Vrije Reserve 453.660 524.692

811.719 891.458

Kortlopende schulden 1.600 1.617

813.319 893.075

31-12-2020 31-12-2019
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Staat van baten en lasten

€ € € €

Baten

Donaties 54.232 58.609

Legaten 0 40.000

Rente 30 45

54.262 98.654

Lasten

Projectkosten 131.569 288.976

Algemene kosten 2.432 3.175

134.001 292.151

Exploitatiesaldo (79.739) (193.497)

Algemene kosten in % van totale baten 4,48% 3,22%

Het exploitatiesaldo 2020 is in mindering gebracht op de bestemmingsreserve.

2020 2019
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Toelichting

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland  algemene aanvaarde 

verslaggevingsregels.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld worden activa en 

passiva opgenomen voor nominale waarde.

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de 

koers op transactiedatum.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar  worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële baten en lasten worden meegenomen in het jaar waarin ze worden ontvangen of betaald.
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31-12-2020 31-12-2019

€ €

Vorderingen

Lokale waarnemer Tanzania 1.931 1.618

Reiskosten (voucher) 872 0

Vooruitbetaalde verzekeringspremie 0 358

2.803 1.976

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Bestemmingsreserve

Stand per begin boekjaar 891.458 1.084.955

Exploitatiesaldo boekjaar (79.739) -193.497

Stand per ultimo boekjaar 811.719 891.458

Benodigde Reserve 358.059 366.766

Vrije Reserve 453.660 524.692

811.719 891.458

Kortlopende schulden

Overige schulden

Accountantskosten 950 950

Declaraties MT 650 667

1.600 1.617

De specificatie van de bestemmingsreserve is als volgt:

De benodigde reserve wordt als volgt bepaald: 3 x het gemiddelde van de lasten van de afgelopen vijf 

jaar. Deze reserve wordt als zekerheid aangehouden als garantie voor de te maken kosten in de 

komende drie jaar. 

De vrije reserve is beschikbaar voor projecten en kosten op korte termijn (< 1 jaar).
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Lasten

2020 2019

€ €

Projectkosten Rwanda

Bankkosten 0 67

Opleidingskosten leerlingen/studenten 0 754

totaal Rwanda 0 821

Projectkosten Tanzania

Internet 147 341

Waterfilters 0 78

Bouwkosten huisjes 29.007 1.596

Inrichtingskosten 6.925 117

Bouwkosten Multifunctionele Hal 87.265 273.096

Opleidingskosten leerlingen/studenten 2.518 1.204

Kostenvergoedingen leerlingen 370 1.971

Individuele ondersteuning 660 1.400

Diverse projectkosten 1.035 1.430

Bankkosten 1.146 784

Reis-en verblijfkosten 2.336 4.731

Autokosten Tanzania 0 1.160

Communicatiekosten 160 247

totaal Tanzania 131.569 288.155

Projectkosten totaal 131.569 288.976
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2020 2019

€ €

Algemene kosten

Porti 495 206

Telefoonkosten 1.099 890

Kantoorkosten 427 379

Fondswerving 52 446

Bestuurskosten 359 230

Accountants- en advieskosten 0 950

Algemene kosten 0 74

2.432 3.175
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