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Jaarrekening 2021

Stichting Karibu verleent hulp aan de allerarmsten

en aan kansloze kinderen in Afrika
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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.

Het bestuur bestaat per 31 december 2021 uit de volgende personen :

M. Tieberink - voorzitter/ secretaris(vacature)

H. Horneman - penningmeester

___________________________________________________________________________________

In de Bestuursvergadering van 23 mei 2022 heeft het bestuur de Jaarrekening 2021 goedgekeurd en dit 

door middel van onderstaande ondertekening bevestigd.

Voorzitter              : M. Tieberink  

Penningmeester  : H. Horneman    
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Verslag van het bestuur

In 2021 is, zo goed en kwaad als kon vanwege de corona-pandemie, verder gebouwd aan het 

Multifunctioneel Centrum bij de basisschool in Tloma, Arusha Area. In het najaar van 2021 is aan de bouw 

een einde gekomen. Dit gebouw heeft inmiddels de naam “Irene en Marjan Community Centre” gekregen, 

als eerbetoon aan de tweelingzussen die Stichting Karibu hebben opgericht. Het Irene en Marjan 

Community Centre is primair bedoeld voor gebruik door de school en daarnaast door de bevolking als 

ontmoetingscentrum en voor bijeenkomsten. De belangrijkste functie nu is schoolkantine voor zo’n 500 

kinderen die hier elke schooldag een warme maaltijd krijgen. Vanwege de grote armoede in dit gebied lukt 

dat thuis meestal niet.

Stichting KARIBU heeft dit gebouw geschonken aan het District (d.w.z. aan de Staat Tanzania) aan wie ook 

de school toebehoort. De intentie is om 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 hebben ca. € 400.000 bedragen. De corona-pandemie heeft ook hier invloed gehad. 

De oplevering van het gebouw is hierdoor vertraagd en een feestelijke opening was jammer genoeg niet 

mogelijk. Maar het gebouw staat er in elk geval!  Het heeft stromend water via een speciaal aangelegde 

leiding naar een waterbron en het is voor ruim € 6.000 ingericht met meubilair dat in de regio is 

vervaardigd.

Vanwege de corona-pandemie was het ook in 2021 onmogelijk om Tanzania te bezoeken en om ter plekke 

nieuwe activiteiten op te starten. Dit voelde als een groot gemis in de wetenschap dat de nood bij velen zo 

hoog is. Sinds mei is er geen regen gevallen en in Arusha Area heerst honger.  Toeristen blijven weg 

waardoor ook banen verdwijnen. De allerarmsten worden hierdoor extra hard getroffen. Gelukkig kon 

Stichting Karibu doorgaan met de zo belangrijke maaltijdvoorziening voor de kinderen. De bouw van 

huisjes voor de allerarmsten kon online op afstand worden bekeken en gemonitord. En via de 

contactpersoon in Tloma kon een bijzondere actie in gang worden gezet. Stichting Karibu betaalde de 

succesvolle operatie van een jongetje dat een oog moest missen na een ongeluk. En vanwege de 

erbarmelijke leefomstandigheden van hem, zijn moeder en zijn zusje heeft Stichting Karibu grond gekocht 

voor de moeder, zodat daarop voor hen een stenen huisje kan worden gebouwd. Tot die tijd woont het 

gezin in een nette kamer die Stichting Karibu voor hen heeft gehuurd. 

Uit de opbrengst van de Saxion-veiling eind 2020 zijn voor de schooljeugd in Tloma alvast sport- en spel 

materialen gekocht. Een bijzondere gift voor Stichting Karibu in 2021 was de donatie van een pasgetrouwd 

stel in de VS van de huwelijksgeschenken van al hun gasten.

Eind 2021 was het ook weer mogelijk om in Nederland scholen te bezoeken en om kinderen te vertellen 

over het leven van hun leeftijdgenootjes in Tanzania. Een basisschool in Enschede heeft hieraan een 

prachtige kerstactie gekoppeld met de verkoop van kerstspulletjes. De opbrengst was geheel voor 

Stichting Karibu.
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Visie op de nabije toekomst 

In 2022 zal de voorzitter van Stichting Karibu hopelijk weer een werkbezoek kunnen brengen aan Tanzania. 

Om te beginnen zal zij het Irene en Marjan Community Centre inspecteren en de oplevering van het 

gebouw afwikkelen. 

Daarnaast zal opnieuw gekeken worden of enkele kansarme gezinnen geholpen kunnen worden met 

goede huisvesting. 

Tenslotte zullen gesprekken worden gevoerd met het District over mogelijke activiteiten van Stichting 

Karibu. 

Het plan is ook om nog een laatste bezoek te brengen aan Rwanda en voor een straatarme familie daar 

een huisje te bouwen. Stichting Karibu wil deze familie helpen om een winkeltje op te zetten waardoor zij 

zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

De functie van secretaris van het bestuur van Stichting Karibu is vacant. Hopelijk wordt deze op korte 

termijn vervuld. 
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Resultaat en reserves

Resultaat

2021 2020

€ €

Totaal  baten 52.350 54.262

Totaal lasten 61.526 134.001

Exploitatiesaldo boekjaar (9.176) (79.739)

Bestemmingsreserve

Stand per begin boekjaar 811.719 891.458

Exploitatiesaldo boekjaar (9.176) (79.739)

Stand per ultimo boekjaar 802.543 811.719

Resultaatbestemming

Het exploitatiesaldo 2021 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  2021

€ € € €

ACTIVA

Vorderingen 29.410 2.803

Liquide middelen

Spaarrekeningen:

ABN AMRO 0403 2355 10 230.000 475.000

ING 0007 1120 10 100.000 0

Rabobank 1266 5382 67 199.862 300.000

529.862 775.000

Rekening-courant rekeningen:

ABN AMRO 0511 1012 44 39.822 30.567

ING 0007 1120 10 99.991 0

Rabobank 0337 2412 95 101.755 2.700

I&M bank (EUR) 1050504230282 88 88

241.656 33.355

Kas 2.152 2.161

803.080 813.319

31-12-2021 31-12-2020
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Balans per 31 december  2021

€ € € €

PASSIVA

Bestemmingsreserve

Benodigde Reserve 345.034 358.059

Vrije Reserve 457.509 453.660

802.543 811.719

Kortlopende schulden 537 1.600

803.080 813.319

31-12-2021 31-12-2020
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Staat van baten en lasten

€ € € €

Baten

Donaties 51.181 54.232

Legaten 2.000 0

Rente (831) 30

52.350 54.262

Lasten

Projectkosten 60.614 131.569

Algemene kosten 912 2.432

61.526 134.001

Exploitatiesaldo (9.176) (79.739)

Algemene kosten in % van totale baten 1,74% 4,48%

Het exploitatiesaldo 2021 is in mindering gebracht op de bestemmingsreserve.

2021 2020
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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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31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vorderingen

Lokale waarnemer Tanzania 30.550 1.931

Voorziening voor oninbare vorderingen (2.000) 0

Reiskosten (voucher) 860 872

29.410 2.803

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Bestemmingsreserve

Stand per begin boekjaar 811.719 891.458

Exploitatiesaldo boekjaar (9.176) (79.739)

Stand per ultimo boekjaar 802.543 811.719

Benodigde Reserve 345.034 358.059

Vrije Reserve 457.509 453.660

802.543 811.719

Kortlopende schulden

Overige schulden

Accountantskosten 0 950

Rente en kosten banken 385 0

Declaraties MT 152 650

537 1.600

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

2021 2020

€ €

Projectkosten

Tanzania

Internet 191 147

Bouwkosten huisjes 2.257 29.007

Inrichtingskosten 1.678 6.925

Bouwkosten Multifunctionele Hal 36.947 87.265

Inrichting en voorzieningen Multifunctionele hal 8.765 0

Kostenvergoedingen leerlingen 2.115 2.888

Voedsel maaltijdvoorziening schoolkinderen 2.819 0

Salariskosten lokale vrijwilligers 1.071 0

Individuele ondersteuning 467 660

Diverse projectkosten 631 1.035

Dotatie voorziening oninbare vorderingen 2.000 0

Bankkosten 589 1.146

Reis-en verblijfkosten 134 2.336

Communicatiekosten 0 160

59.664 131.569

Rwanda

Individuele ondersteuning 950 0

60.614 131.569
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