
1 
 

  

Jaarverslag 2015 

1/11/2014- 31/10/2015 

 

Stichting Step One 



2 
 

Inhoudsopgave 

1. Voorwoord door de penningmeester over afgelopen boekjaar 3 
1. Resultatenrekening 6 
3. Balans 7 
  
 

 

  



3 
 

Afgelopen jaar   

In het volgende stuk wil ik u graag meenemen in het afgelopen jaar van stichting Step One 

(1/11/2014- 31/10/2015). In de jaarrekening wordt de resultatenrekening en balans uitgelicht, maar 

ook de reis en het resultaat wat we behaald hebben in Tanzania. Ik als penningmeester ben trots op 

wat we in een korte periode financieel hebben opgehaald en wat er met het geld allemaal gelukt is in 

Tanzania. Ik nodig u dan ook uit om het stuk verder te lezen zodat u een goede indruk heeft wat Step 

One het afgelopen jaar allemaal bereikt heeft.   

November 2014 

De laatste twee maanden van 2014 waren twee heftige maanden voor Step One. In september 2014 

hebben we plotseling afscheid moeten nemen van ons geliefde bestuurslid Ellard Kootker. Na zijn 

overlijden zijn er prachtige donaties gedaan door familie en vrienden van Ellard om door te blijven 

gaan met Ellard’s droom.  

In december hebben we met Dorcas een warm en goed gesprek gehad. Helaas kwam in dit gesprek 

naar voren dat het afreizen met een groep naar Mozambique, waar we een gezamenlijk project 

steunden, te onveilig was. Omdat wij het als bestuur belangrijk vinden dat we wel een project 

kunnen bezoeken zodat je goed ziet waar het geld naar toegaat, zijn we gaan zoeken naar een nieuw 

project. De voorkeur lag richting Tanzania, waar we allemaal toch ons hart zijn verloren. 

We zijn in contact gekomen met een scholingsproject in Tanzania die ondersteund wordt door de 

Nederlandse stichting KET (Kibo Education Trust). We hebben gesproken met de oprichter van KET en 

met Anne Sloot, die in januari 2015 zou vertrekken naar Tanzania om projectleider te worden daar.  

Begin januari hebben we de knoop doorgehakt. We zouden in 2016 geld gaan ophalen voor de 

Kibosho Vocational School in Tanzania. Toch hebben we voor de school in Mozambique maar liefst 

€8000,- opgehaald. Een resultaat om trots op te zijn. De twee maanden erna stond vooral in het 

teken van het zoeken naar een enthousiaste vrijwilligersgroep die mee zou willen gaan naar 

Tanzania, maar die ook bereid was dit jaar acties te organiseren om geld op te halen.  

Start project Tanzania  

Op 22 maart zijn tien vrijwilligers in Nederland gestart met het werven van fondsen.  In het voorjaar 

verkochten de vrijwilligers spullen op de Nautische markt tijdens Koolsail, verlootten zij spullen 

tijdens een tafeltennistoernooi van T.T.V. Spirit en hebben de Nederlands Hervormde Kerk, de 

Dionysiuskerk in Heerhugowaard en Kringloopwinkel HVO mooie donaties gedaan. 

Begin juni, fietsten 10 vrijwilligers voor Step One mee met de jaarlijkse Rabo Fietstocht en op 27 juni 

stond ons jaarlijkse hoogtepunt op het programma: De tapastocht door het Duizend Eilandenrijk! 

Wat hebben we weer mooi weer gehad, en wat hebben we weer genoten en een prachtig bedrag 

opgehaald voor het project in Tanzania (2.500 euro!). Vlak daarna werd Step One ook nog eens 

gekozen als één van de goede doelen van de circusvoorstelling van Basisschool de Regenboog uit 

Alkmaar (2340 euro!). De maand juni kon niet meer stuk! 

Tijdens de zomervakantie stonden we met een informatiekraam bij de oefenwedstrijd tussen S.V.W. 

27 en F.C. Volendam en half augustus waren we ook present op de jaarlijkse vrijmarkt in Broek op 

Langedijk. In September organiseerden wij zelf een Keeztoernooi in de voetbalkantine van C.S.V. 
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BOL, wat overigens erg geslaagd was! Op 23 september (de sterfdag van ons voormalig bestuurslid 

Ellard Kootker) organiseerden Victoria O. en S.V.W. een benefietwedstrijd, waarbij ook die opbrengst 

naar Step One ging. Tot slot hebben we allerlei donaties ontvangen van particuliere donatoren.  

Alles bij elkaar hebben de vrijwilligers sinds afgelopen maart 12.500 euro ingezameld. Een prachtig 

bedrag waar wij erg trots en vooral dankbaar voor zijn! Dank aan iedereen die heeft meegedaan aan 

onze acties, heeft meegeholpen als vrijwilligers, iets beschikbaar heeft gesteld, een donatie heeft 

gedaan en noem maar op. Echt helemaal top!  

15 oktober: op naar Tanzania! 

De 10 vrijwilligers stapten op 15 oktober, ‘s ochtends om 10.00 uur, in het vliegtuig richting 

Kilimanjaro Airport. Het doel? Twee weken helpen bij de bouw van het Kibosho Vocational Training 

Center (de vakschool) in Umbwe, Tanzania. In de twee weken die volgden hebben zij doordeweeks 

van 08.00 uur ‘s ochtends tot 16.00 uur ‘s middags, zij aan zij met Tanzaniaanse bouwvakkers, 

gewerkt aan de afbouw van zes klaslokalen. Aan het einde van de middag stond vaak een activiteit in 

de buurt op het programma. De vrijwilligers hebben bijvoorbeeld een basisschool, een weeshuis en 

een ziekenhuis bezocht, ze zijn naar een waterval geweest samen met de plaatselijke jeugd en 

hebben gevoetbald en gevolleybald tegen de studenten van de school. 

In het weekend halverwege de reis is de groep in de bus gestapt richting Handeni, op vijf uur rijden 

van de vakschool. Dat is een gebied in het binnenland van Tanzania waar men veel last heeft van 

droogte en waar water dus een flinke rol speelt in het leven van de lokale bevolking. De vrijwilligers 

hebben in Handeni de huizen bezocht die een deel van de groep in 2012 heeft gebouwd. De huisjes 

zijn inmiddels af en bewoond en de huidige bewoners lieten vol trots hun huis zien. Dat was erg mooi 

om te zien!  

Na het weekend stond de tweede bouwweek op het programma. Na wederom een aantal dagen 

buffelen, vonden nog een gezellige afscheidsmiddag en spelletjesochtend plaats met de studenten 

van de school. Het was een prachtige reis waar we veel hebben kunnen doen en ook prachtige 

ervaringen hebben opgedaan. 

30 oktober 2015: het resultaat  

Om goed uit te leggen wat er met het ingezamelde geld is gebeurd, moeten we eerst even terug in 

de tijd: In Umbwe is Stichting KET in 2010 gestart met de bouw van een vakschool in Umbwe, een 

dorpje vlakbij de Kilimanjaro. Een groot deel van de school, genaamd Kibosho Vocational Training 

Centre, is inmiddels gebouwd. De begane grond van het hoofdgebouw is klaar, inclusief een 

directeurskamer, toiletten, een bibliotheek, een aula en twee grote klaslokalen. Verder is het 

gebouw van de principal klaar en slaapt een deel van de studenten in een soort bungalows die nog 

niet helemaal af zijn. Ook de winkel van school is al in gebruik. 

Aangezien het een vakschool is, is een van de lokalen in het hoofdlokaal omgedoopt tot 

kleermakersatelier. Daarnaast wordt een deel van het andere lokaal gebruikt voor computerles aan 

de studenten. De school kent inmiddels al verschillende opleidingsrichtingen, zoals kleermaker, 

elektricien, agrariër en verpleegster. Er zitten ook al 40 studenten op de school. 
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Om ervoor te zorgen dat er meer studenten kunnen komen, waren er meer lokalen nodig. Stichting 

KET is daarom begonnen met de bouw van zes klaslokalen in aparte gebouwen naast de school. De 

lokalen waren echter nog niet klaar en konden nog niet gebruikt worden om les te geven. Er stonden 

muren met daarin gaten voor de ramen en deuren en het dak zat erop. Dat was het. 

Met het geld dat de vrijwilligers van Stichting Step One heeft ingezameld konden al deze zes lokalen 

volledig worden afgebouwd. Dit betekent dat alle materialen gekocht konden worden, maar ook dat 

de aannemer en de Tanzaniaanse bouwvakkers betaald konden worden om de klus te klaren. Tijdens 

onze eigen twee weken durende reis, hebben wij de bouwvakkers goed kunnen helpen met de klus. 

Gedurende de twee weken dat wij hielpen, zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 Alle ontbrekende ramen zijn geplaatst. 

 Alle ontbrekende deuren zijn geplaatst. 

 Twee plafonds zijn geplamuurd en geschilderd. 

 Twee andere plafonds zijn geplaatst om te kunnen worden geschilderd (d.w.z. houten frames 

en gipsplaten) 

 In alle lokalen zijn gaten in de muren gebikt om elektriciteitskabels aan te legen. 

 In vier lokalen zijn schoolborden geplaatst. 

 Alle ramen zijn schoon- en schilderklaar gemaakt. 

 1/6 deel van de ramen heeft een eerste verflaag gekregen. 

 In 3 lokalen is de vloer gestort. 

 De bibliotheek is ingericht. 

 De gereedschapsruimte is geordend en schoongemaakt. 

 Er zijn 10 computers geplaatst die wij uit Nederland hebben meegenomen (bedankt voor de 

donatie Alex!) 

 

Daarnaast hebben sommige vrijwilligers Engelse les en computerles gegeven aan de studenten en is 

er bij gezinnen in de buurt kleding uitgedeeld. Ook zijn er medicijnen en verpleegspullen naar het 

lokale ziekenhuis gebracht. Tijdens het weekend in Handeni zijn ook enkele koffers met kleding 

uitgedeeld. Al die spullen zijn beschikbaar gesteld door vrienden, familie, kennissen, collega’s en 

anderen uit Nederland. Heel veel dank daarvoor! De mensen waren er zichtbaar heel blij mee!!! 

Samenvattend, 2015 was een jaar waar we vele succesvolle acties hebben georganiseerd, mooie 

donaties hebben mogen ontvangen en die indrukwekkende reis naar Tanzania hebben gemaakt. Wij 

zijn trots dat we de Kibosho Vocational Training School hebben mogen helpen met het afmaken van 

de lokalen en dat de school zich nu langzamerhand kan gaan uitbreiden zodat nog meer leerlingen 

daar een opleiding kunnen volgen. Op naar een nieuw jaar waarin wij hopen ons motto te mogen 

blijven uitvoeren: ieder kind een kans.  

Groet, 

Annemiek Scheltus 

Penningmeester Stichting Step One 
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3. Resultatenrekening 

Resultatenrekening Stichting Step One 2015   

    

Staat van baten en lasten   

    

Baten donaties 4778,1 

Baten georganiseerde acties 9643,5 

Eigen bijdrage reis deelnemers 8700 

Totaal baten  € 23.121,60  

    

Lasten van acties 2338,94 

Lasten bank 142,39 

Bijdrage Project Mozambique 8000 

Bijdrage Project Tanzania  8000 

Lasten reis 8669,1 

Algemene kosten  112,17 

Totaal lasten  € 27.262,60  

    

Batig saldo   €  -4.141,00  
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4. Balans 

Balans Stichting Step One 2015         

  
    

  

  
    

  

Activa 31-10-2014 31-10-2015 Passiva 31-10-2014 31-10-2015 

Liquide Middelen  €   11.909,22   €      7.768,22  Eigen Vermogen  €       11.909,22   €          7.768,22  

   
 

      

 


