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Introductie 

In 2021 hebben inkomsten afkomstig uit donaties en fondsenwerving mogelijk gemaakt dat Stichting 
Kambo vijf nieuwe scholen in staat heeft gesteld om een start te maken met het LOGO2000 
programma. Honderden kinderen in het Zambiaanse district Mambwe leren op deze wijze basis-
Engels, wat hen in de toekomst in staat stelt om een kans te maken op voortgezet onderwijs en een 
baan in bij voorbeeld de toerisme sector.  

Ondanks de coronapandemie die ook in Zambia slachtoffers maakt, zijn leraren dankzij 
ondersteuning van de door Kambo gesteunde NGO School Language Academy (SLA) in staat om 
LOGO2000 onderwijs te kunnen geven. Ruim 60 leerkrachten hebben de trainingen gevolgd. 

In 2022 is de doelstelling van Stichting Kambo om 2 nieuwe scholen van LOGO2000 materiaal te 
voorzien. Het totaal van het deelnemende scholen bedraagt dan aan het einde van het jaar 12 
scholen. 

Stichting Kambo hoopt in 2022 de School Language Academy (SLA) te kunnen ondersteunen om hun 
activiteiten in ieder geval tot het einde van het jaar voort te zetten.  
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Tot slot zamelt Stichting Kambo al enkele jaren geld in voor de renovatie van de Katemo school, een 
van de deelnemende scholen aan het LOGO200 project. In 2022 zal gestart gaan worden met deze 
renovatie met behulp van inkomsten afkomstig uit eigen fondsenwerving. 

Vrijwel alle inkomsten van Stichting Kambo vloeien direct door naar het beoogde doel. Slechts 2,3% 
van de inkomsten afkomstig uit donaties en eigen fondsenwerving zijn uitgegeven aan beheer en 
administratie (website, bankrekening en verzekeringen). 

 

2. Jaarrekening 2021 

Inkomsten     

Inkomsten uit eigen fondsenwerving    €6010,00   

Inkomsten uit donaties    €6500,00   

Totale inkomsten     €12.510,00   

 

 

Bestedingen     

Bestuurskosten    €00,00  

Kosten beheer en administratie    €479,25   

Besteed aan doelstelling    €21.0000   

Totale kosten/bestedingen     €21.479,25   

 

     

Activa     

Liquide middelen    €19.292,75  

Totale activa     €19.292,75  

 

     

Passiva     

Reserves en fondsen    €18.717,75  

Langlopende schulden    €0,00  

Kortlopende schulden    €575,00   

Totale passiva     €19.292,75  

 

 

 



Financieel jaarverslag 2021   Stichting Kambo 

 

 

 

3. Begroting 2022 
Begroting Stichting Kambo 2022 

Activiteit Benodigde fondsen Fondsen 
Inzameling School 
Language Academy 
T.b.v. voortzetting na 
december 2022. 

€ 10.000,00 + 5% 
stichting 

Triodos, Wilde 
Ganzen, KTV, giften en 
eigen fondsenwerving.
  

Inzameling 2 nieuwe 
scholen LOGO 2000 

€ 6.000,00 + 5% 
stichting 

Kleinere en 
particuliere fondsen, 
giften en eigen 
fondsenwerving 

Crowdfunding actie  
voor een LOGO 2000 
school. 

€ 3000,00 + 5% 
stichting 

Eigen fondsenwerving 

Inzameling Katemo 
school - Gebouw voor 2 
klassen, bibliotheek en 
kantoortje.   

€ 6000,00 + 5% 
stichting 

Eigen fondsenwerving 

 

TOTAAL € 26.250,00 
 

 


