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1. Inleiding
Het jaarverslag is in de eerste plaats bedoeld ter informatie van de donateurs van
stichting Mambo Poa. Daarnaast dient het als toelichting op de jaarrekening 2020.
Tevens wordt met het publiceren van het jaarverslag voldaan aan een van de ANBIvoorwaarden.
Mambo Poa richt zich op leergierige jonge mensen in Afrika die welbewust hun
eigen toekomst willen bepalen. Zij stelt zulke ambitieuze jongeren uit de armste
bevolkingsgroepen in staat om het voor hen meest geschikte onderwijs te volgen.
Mambo Poa is sinds enige jaren alleen in Ethiopië actief, omdat in dat land de
vrijwilligers van Mambo Poa regelmatig contact kunnen hebben met de studenten.
Mambo Poa ontvangt de financiële middelen uitsluitend van donateurs. De donateurs
binden zich doorgaans voor meerdere jaren aan de stichting om de continuïteit van
het onderwijs van de studenten te kunnen waarborgen.
In 2020 heeft Mambo Poa haar doelstellingen wederom gehaald. Er werden nieuwe
studenten in het programma opgenomen en er zijn toelages aan de studenten
uitgekeerd voor de aanschaf van kleding en ter compensatie van de hoge inflatie.
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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 2020 tot en met 31 december 2020.
Samenstelling bestuur
Voorzitter
: Jan Wolters
Secretaris
: Hans Jacobs
Penningmeester
: Léon Hannink
Bestuurslid
: Daniel Dieraert
Bestuurslid
: Henk Loijenga
Postadres
Tugelaweg 136b, 1091 VX Amsterdam
Website : www.mambopoa.nl
www.mambopoa.com
Contact :

info@mambopoa.nl
info@mambopoa.com

Bank
IBAN:
BIC:

NL23INGB0009632967 t.n.v. Stichting Mambo Poa
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). Dankzij deze ANBI-status gelden 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 onderdeel van ons beleid is om met elke student afspraken op
maat te maken over de te volgen scholing of opleiding, de duur van de hulp en
het benodigde budget. Deze afspraken worden elk jaar in juli-augustus door het
bestuur geëvalueerd en voor het komende schooljaar vastgesteld. Bovenop het
individuele budget krijgt elke student vier keer per jaar een toelage van ETB
3.000 als compensatie voor de stijging van levenskosten. Dit bedrag mogen de
studenten vrij besteden.
De website heeft tot doel donateurs en belangstellenden te informeren en om
optimale transparantie te bieden over het werk van de stichting.
De nieuwsbrief verschijnt twee maal per jaar en wordt per mail toegestuurd aan
donateurs en belangstellenden. De brief wordt tevens op de website gepubliceerd.
In de nieuwsbrief komen onder meer de financiële situatie van de stichting, lopende
acties en beleidsbeslissingen van het bestuur aan de orde. Ook kan men er
bijdragen lezen van studenten die vertellen over hun studie en hun ervaringen met
Mambo Poa.
Privacyverklaring: Om te voldoen aan de AVG is in mei 2018 een
privacyverklaring opgesteld. Deze is te vinden op de website.
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4. Laptopactie
In 2013 startte Mambo Poa een laptopactie. Studenten in Ethiopië hebben grote
behoefte aan laptops bij het volgen van onderwijs. Zij kunnen deze echter niet zelf
bekostigen. Mambo Poa heeft donateurs gevraagd hun oude, vaak afgeschreven
laptops beschikbaar te stellen. Na controle op bruikbaarheid worden de laptops door
reizigers meegenomen naar Ethiopië. Op deze manier zijn nu reeds ongeveer 90
laptops bij onze studenten terecht gekomen
Wij krijgen nog steeds van donateurs laptops aangeboden. Deze zijn vaak geschikt
voor eenvoudig gebruik in het onderwijs. Enkele studenten – bijvoorbeeld met een
technische opleiding – hebben echter een betere laptop nodig. Vorig jaar hebben wij
aan vijf studenten een gerenoveerde laptop van hoge kwaliteit gegeven. Wij
overwegen om de komende jaren nog meer van dergelijke laptops aan onze
studenten ter beschikking te stellen.
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5. Studenten
Over de jaren heen heeft Mambo Poa een aanzienlijk aantal kinderen – in
totaal 239 - kunnen helpen bij het volgen van onderwijs. In de afgelopen jaren zijn
de kinderen allen afkomstig uit Ethiopië.

5.1 Verloop over 2020
Eind 2020 werden 44 kinderen gesteund door de stichting, één kind meer dan in
2019.

5.2 Overzicht studenten
Naast de kinderen die wij helpen bij hun studie, hebben wij het afgelopen jaar een
aantal ex-studenten ondersteund om de financiële gevolgen van de Corona-crisis op
te vangen.
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6. Resultaatrekening 2020
Baten
Donaties
Totaal

Werkelijk 2020 begroting 2020 Werkelijk 2019

€ 58.934
€ 58.934

€ 55.000

€ 58.173

€ 55.000

€ 58.173

€ 50.444
€0

€ 54.000
€0

€ 54.352
€ 1.495

€ 1.000

€ 803

€ 51.563

€ 55.000

€ 56.650

€ 7.371

€0

€ 1.523

Lasten
Kosten studenten
aanschaf laptops
Kosten beheer en
administratie
Totaal
Resultaat

€ 1.119

6.1. Donaties
Het totaal aantal donaties is afkomstig van 108 donateurs. Deze worden
gedurende het jaar ontvangen.
Er zijn 24 donateurs die een Schenkingsovereenkomst met de stichting
hebben afgesloten. Mambo Poa ontvangt jaarlijks een bedrag van rond de
€ 19.000,- middels deze schenkingsovereenkomsten.
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Overzicht van de ontvangen donaties uitgesplitst per jaar en per maand.

6.2. Kosten beheer en administratie
Aangezien Mambo Poa uitsluitend met vrijwilligers werkt zijn de overheadkosten
laag. In 2020 bedroegen de overheadkosten 1,9% van de inkomsten van de
stichting. Hiermee zijn we wederom ruimschoots onder onze doelstelling van
maximaal 5% overheadkosten gebleven. De overheadkosten bestonden
voornamelijk uit bank-, website- en boekhoudkosten.
Onze penningmeester heeft het afgelopen jaar alle uitgaven per student in het
software pakket voor de financiële administratie verwerkt. Het bestuur krijgt
hierdoor nog beter zicht op het budget van elke student en kan zodoende het budget
indien nodig tussentijds aanpassen

6.3 Resultaat
Voor het vierde jaar op rij bedroegen de ontvangsten van de stichting meer dan de
uitgaven. Hierdoor kon een (permanente) continuïteitsreserve worden opgebouwd
van €5.500 (door het bestuur vastgesteld op 10% van de doelbestedingen en
minimaal €5.000). Daarnaast kwam er ruimte om de budgetten van de studenten te
verhogen ter compensatie van de hoge inflatie in Ethiopië en de stijgende
voedselprijzen. Ook enkele ex-studenten hebben we ondersteund om de gevolgen
van de Corona crisis het hoofd te kunnen bieden.
Het positieve exploitatieresultaat kwam uit op € 7.371,-. Dit positieve resultaat
wordt voor een groot deel veroorzaakt door de sterke koersdaling van de
Ethiopische Birr ten opzichte van de Euro.
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7. Balans
7.1 Balans 2019
Bij een her-controle van de jaarrekening 2019 is gebleken dat zowel de activa
als de passiva niet juist zijn weergegeven. Deze nieuwe controle is uitgevoerd,
omdat al enkele jaren een onverklaarbaar hoog kassaldo in Ethiopië werd
vastgesteld.
Nu blijkt dat dit is veroorzaakt door een tweetal kasstortingen door Daniël
Dieraert in 2017. Deze kasstortingen waren bedoeld als tijdelijke leningen aan
Mambo Poa om liquiditeitstekorten op te vangen. Abusievelijk zijn deze
leningen, tot een totaalbedrag van € 3.754, niet op de balans van de stichting
vermeld. In de beginbalans 2020 is dit gecorrigeerd.
In verband hiermee kwam ook aan het licht dat de saldi van bank en kas in
Ethiopië niet correct waren gepubliceerd. Ook dit is in de beginbalans 2020
gecorrigeerd.

Activa

31-12-2019

1-1-2020

€ 20.470

€ 20.470

€ 23

€ 23

Bank of Abyssinia nieuw

€ 4.495

€5

Kas ET

€ 1.713

€ 2.558

Totaal

€ 26.701

€ 23.056

€ 21.201

€ 13.802

ING Bank NL
Bank of Abyssinia oud

Passiva
Kapitaal
Lening Daniel
Permanente reserve
Totaal

€ 3.754
€ 5.500

€ 5.500

€ 26.701

€ 23.056
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7.2 Balans 2020
Activa
ING bank nl
Bank of Abyssinia oud
Bank of Abyssinia nieuw
Dashen bank
Kas ET
Totaal
Passiva
Kapitaal
Lening DD
Kortlopende schuld
Nog te betalen Q4 2020
Permanente reserve
Totaal

1-1-2020
€ 20.470
€ 23
€5
€0
€ 2.558
€ 23.056

31-12-2020
€ 22.817
€0
€0
€ 7.608
€0
€ 30.425

€ 13.802
€ 3.754

€ 18.271
€ 3.754

€0
€ 5.500
€ 23.056

€ 2.900
€ 5.500
€ 30.425

In 2020 zij we overgestapt van de Abyssinia bank naar de Dashen bank in
Ethiopië. Al onze studenten hebben een account bij deze bank waardoor we
alle betalingen aan hen via de bank kunnen laten verlopen. Bijkomend
voordeel hiervan is dat we het benodigde saldo in Ethiopië kunnen verlagen.
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7.3 Kapitaal
Het kapitaal is de reserve die Mambo Poa aanhoudt om het tijdsverschil tussen
de uitgaven voor de studenten en de ontvangsten uit donaties gedurende het
jaar te overbruggen. Naast deze vrije reserve houdt het bestuur een
permanente continuïteitsreserve aan van €5.500.
De vrije reserve is in 2018 en 2019 fors gestegen om ruimte te scheppen voor
het opstellen van een verantwoord financieel meerjarenplan. Het
meerjarenplan zal ertoe leiden dat de vrije reserve in de periode tot 2023 zal
afnemen naar circa €6.000, mede afhankelijk van de ontwikkeling van de
donaties en de doelbestedingen.

8. Blik vooruit
Net zoals in 2019 werd ook in 2020 een positief resultaat behaald.
Het plaatst de toekomst van Mambo Poa in een gunstig perspectief.
Wij willen alle donateurs van de stichting dan ook hartelijk danken voor hun
blijvende steun voor het onderwijs en de ontwikkeling van onze studenten in
Ethiopië.
Het bestuur van stichting Mambo Poa
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