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1. Inleiding
Het jaarverslag is in de eerste plaats bedoeld ter informatie van onze donateurs en
andere belangstellenden. Daarnaast dient het als toelichting op de jaarrekening
2018. Tevens wordt hiermee voldaan aan de ANBI-voorwaarden.
Mambo Poa richt zich op leergierige jonge mensen in Afrika die welbewust voor hun
eigen toekomst willen zorgen. Zij helpt zulke ambitieuze jongeren uit de armste
bevolkingsgroepen om het voor hen meest geschikte onderwijs te kunnen volgen.
Met deze doelstelling richt Mambo Poa zich sinds enige jaren voornamelijk tot
Ethiopië omdat in dat land de vrijwilligers van Mambo Poa regelmatig contact
kunnen hebben met de begunstigden. Mambo Poa ontvangt de financiële middelen
uitsluitend van donateurs die zich doorgaans voor meerdere jaren binden om
continuïteit van de opleiding van de jongeren te kunnen waarborgen.
In 2018 heeft Mambo Poa haar doelstellingen wederom gehaald. Er werden nieuwe
studenten opgenomen en de toelages van de studenten werden verhoogd om de
inflatie te compenseren.
Dit is alleen mogelijk door de bijdragen van onze donateurs die wij, namens de
kinderen, van harte danken.
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2. Algemene informatie
Oprichting
Mambo Poa ('alles gaat goed' in het Swahili), werd opgericht in 1997 en is sinds
2003 een Nederlandse Stichting.
Verslagjaar
Het verslagjaar loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
Samenstelling bestuur
Voorzitter:
Jan Wolters
Secretaris:
Hans Jacobs
Penningmeester:
Laurence De Wilde
Bestuurslid:
Daniel Dieraert
Bestuurslid:
Henk Loijenga
Postadres
Clusiusweg 66, 2203CD Noordwijk
Internet en Contact
Website: www.mambopoa.nl, www.mambopoa.com
E-mail: info@mambopoa.nl, info@mambopoa.com
Bank
IBAN: NL23INGB0009632967 t.n.v. Stichting Mambo Poa te Noordwijk
BIC: INGBNL2A
KvK
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24349190.
RSIN
8123.56.901
ANBI
Stichting Mambo Poa is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn er voor giften aan Mambo Poa gunstige
belastingvoorwaarden.
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3. Beleidsplan, website, nieuwsbrief en privacyverklaring
Het beleidsplan van Mambo Poa is terug te vinden op onze website. Klik hier.
Een belangrijk beleidspunt is, dat de beheerkosten beneden 5% blijven van de
jaarlijkse bestedingen. In 2018 bedroegen de beheerkosten minder dan 2% van
de inkomsten / bestedingen.
De website (www.mambopoa.nl en www.mambopoa.com) heeft tot doel donateurs
en belangstellenden te informeren over de stichting. Ook heeft de website een
wervende functie. Zij heeft tevens tot doel om optimale transparantie te bieden
over ons werk. Daartoe wordt een financieel overzicht gepubliceerd van inkomsten
en uitgaven dat regelmatig wordt bijgewerkt.
De Nieuwsbrief verschijnt twee maal per jaar en wordt per mail toegestuurd aan
donateurs en belangstellenden. De brief wordt tevens op de website gepubliceerd
en bevat nieuwsfeiten, bijvoorbeeld over acties en over beleidsbeslissingen van het
bestuur. Ook kan men bijdragen lezen van studenten die vertellen over hun
ervaringen met Mambo Poa.
Privacyverklaring. Ter voldoening aan de AVG is in mei 2018
privacyverklaring opgesteld. Deze is te vinden op de website. Klik hier.

een
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4. Laptopactie
In 2015 startte Mambo Poa een laptopactie om laptops in te zamelen die nog
bruikbaar zijn. Studenten in Ethiopië hebben grote behoefte aan laptops ter
ondersteuning van hun onderwijs. Zij kunnen die zelf niet bekostigen en Mambo Poa
heeft donateurs gevraagd hun oude, vaak afgeschreven laptops beschikbaar te
stellen. Deze blijken vaak nog geschikt te zijn en worden door reizigers meegenomen
naar Ethiopië.
In totaal werden er reeds een 90-tal laptops naar Ethiopië verzonden. De actie blijft
doorlopen.
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5. Studenten
5.1. Samenstelling studenten
Over de jaren heen heeft Mambo Poa een aanzienlijk aantal kinderen kunnen
helpen om een opleiding te volgen. In totaal zijn dit er 237 in de volgende landen:
Kenia
Madagascar
Tunesië
Mali
Tanzania
Ethiopië
0

50

100

150

200

250

De man-vrouw verhouding van alle studenten is als volgt:

Mannen
Actief

Inactief
Vrouwen

0

50

100

150

5.2. Verloop over 2018
Eind 2018 werden 49 kinderen gesteund door de stichting, tien meer dan eind 2017.
In de loop van 2018 hebben drie studenten het programma verlaten. De eerste is
afgestudeerd als gids en werkt nu als freelance toerleider. De tweede heeft besloten om
naar het buitenland te verhuizen en daar werk te zoeken, in de hoop er een beter leven
op te bouwen. En de derde heeft ervoor gekozen om te stoppen met studeren.
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6. Staat van Baten en Lasten 2018
Baten

Toelichting

Werkelijk
2018
57,534.07
0.00

Begroting
2018
55,000.00
0.00

Werkelijk
2017
60,877.66
105.00

Donaties
Boekenverkoop

1

Jubileumfeest
Totaal

2

671.67
58,205.74

0.00
55,000.00

105.00
60,982.66

3

53,260.96

55,000.00

52,230.39

938,48

1,000.00

54,199.44

56,000.00

53,383.19

4,006.30

-1,000.00

7,529.47

Lasten
Kosten studenten
Kosten beheer en
administratie
Totaal
Resultaat
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1,152,80

6.1. Donaties
Het totaal aantal donaties is afkomstig van 124 donateurs. Deze worden doorheen
het jaar ontvangen, met een traditionele piek in de maand december.
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

2017

Juli

2018

Augustus
September
Oktober
November
December
-

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00 12.000,00
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6.2. Jubileumfeest
In juni 2018 werd een jubileumfeest georganiseerd om, samen met de donateurs,
het 15-jarig bestaan van de stichting te vieren. Dit bracht een bedrag van € 671,67
op voor Mambo Poa.

6.3. Kosten studenten
Deze kosten kunnen als volgt opgesplitst worden:
Voedsel
Schoolfees
Kamer
Kleren
Vervoer
Afstudeerkosten
Schoolmateriaal
Bijlessen
Gezondheidskosten
Meubilair
Overige
-

2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00
2018

2017

De categorie ‘overige’ omvat algemene levenskosten. Studenten krijgen per jaar
een bedrag toegewezen dat ze kunnen gebruiken voor onvoorziene uitgaven zoals
bijvoorbeeld een nieuw matras, lakens, keukenstel enz.
6.4. Kosten beheer en administratie
Aangezien Mambo Poa uitsluitend met vrijwilligers werkt, zijn de overheadkosten
laag. In 2018 bedroegen deze kosten 1.73% van de totale kosten (2.16% in 2017).
Deze bestonden voornamelijk uit bankkosten, websitekosten en boekhoudkosten.
6.5. Resultaat
Voor het derde jaar op rij bedroegen de donaties meer dan de uitgaven van de
stichting. Hierdoor kon een continuïteitsreserve worden opgebouwd (door het
bestuur vastgesteld op minimaal € 5.000). Ook konden nieuwe studenten worden
opgenomen en kwam er ruimte om de budgetten van de bestaande studenten te
verhogen in lijn met de inflatie in Ethiopië.
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7. Balans 2018
Activa
Liquide middelen
Totaal

Toelichting
1

31-12-2018
21,637.79
21,637.79

2

21,637.79
21,637.79

Passiva
Kapitaal
Totaal

31-12-2017
17,631.48
17,631.48

17,631.48
17,631.48

7.1. Liquide middelen
De liquide middelen kunnen als volgt ingedeeld worden:

ING rekening-courant
Kas
Totaal

31-12-2018
4,281.57
17,356.22
21,637.79

31-12-2017
2,056.83
15,574.65
17,631.48

7.2. Kapitaal
Het kapitaal is de reserve die Mambo Poa aanhoudt om de tijdsverschillen tussen de
inkomsten uit donaties (een aanzienlijk deel wordt ontvangen op het einde van het
jaar) en de kosten van de studenten doorheen het jaar te dekken. Op die manier
verzekert het bestuur zich ervan dat de kosten voor de studenten doorheen het jaar
gedekt kunnen worden.
Omdat deze reserve in de loop van 2015 aanzienlijk geslonken was, had het
bestuur besloten om in 2016 geen nieuwe studenten op te nemen. Eerst zou een
buffer van minimaal €5.000 moeten worden opgebouwd. Dat lukte in 2016.
Desondanks werden in 2017 geen nieuwe studenten opgenomen, maar werden de
budgetten van de bestaande studenten wel verhoogd. In 2018 werden weer nieuwe
studenten opgenomen en kon de buffer verder groeien. Eind 2018 was de reserve
opgelopen naar ruim €21.600, inclusief de minimale continuïteitsreserve van €5.000.
Dit was ruim voldoende voor de studentenbetalingen in tenminste het eerste
kwartaal van 2019. De kaspositie was wel te hoog opgelopen en zal in de loop van
2019 worden teruggebracht tot de verplichtingen voor de eerstvolgende maand.

1
0

8. Blik vooruit
Net zoals in 2017 werd er in 2018 een positief resultaat neergelegd. Dit laat de
stichting toe om wederom nieuwe studenten op te nemen, alsook de bijdragen aan
de bestaande studenten te verhogen. Dit laatste is noodzakelijk gezien de hoge
inflatie in Ethiopië.
Een mooi resultaat en toekomstperspectief dat, het is al gememoreerd, te danken
is aan de donateurs van Mambo Poa.
Het Mambo Poa bestuur
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