Jaarverslag 2020
Stichting Klaartje Derks voor Kisumu.

1. Het bestuur.
Het bestuur kwam in 2020 viermaal bijeen en wel op: 25 januari, 16 mei (online), 12 september en 1
december (online). Er wordt telkens een besluiten/actielijst gemaakt. Ook is er vooraf of tijdens de
vergadering overleg met Jessica Donia, onze contactpersoon en voorzitter van de council in Kisumu.
De bestuurssamenstelling en taakverdeling bleef in 2020 ongewijzigd.
In maart 2020 werden we wereldwijd geconfronteerd met het Corona- virus. Toentertijd kon
niemand voorspellen, dat we een jaar later nog bezig waren dit virus de baas te worden.
Daarnaast heeft het bestuur zich al in 2019 beraden over de toekomst van de Stichting. Dit
resulteerde in het besluit om in 2021 te komen tot een afronding. De plannen hiervoor zijn
vastgelegd in het beleidsplan 2020-2021, wat terug te vinden is op onze site. De gevolgen van dit
besluit zijn in 2020 in gang gezet.
Helaas moesten we op 19 augustus afscheid nemen van Toon van den Acker( 87 jaar). Als erelid en
ambassadeur, maar ook gewoon als een bijzonder mens zal hij onlosmakelijk verbonden blijven met
de SKD en met heel veel mensen die hem lief waren.

De voornaamste onderwerpen, die in de loop van 2020 aan de orde kwamen:
- De verslagen van de councilbijeenkomsten en het daarbij behorende financiële maandelijkse
overzichten van de bestedingen in Kisumu.
- Het beleidsplan 2020 – 2021. Conform het beleidsplan is er aan de council in Kisumu gevraagd na te
denken over een goede besteding van de reservegelden. Ook wordt er nu merkbaar dat onze
studenten gaan mee participeren in de werkzaamheden of hun eigen weg vinden. We maken een
financiële planning over de kosten van de studenten in de komende jaren. Onze huidige studenten
(9) kunnen tot 2025 hun studie voltooien. Ook hebben we contacten met andere kleinschalige goede
doelen in de regio Kisumu, die wellicht na 2021 daar tot een samenwerking kunnen komen.
- Hier in Nederland hebben we op 5 maart nog een Goede Doelenmarkt georganiseerd op het
Merletcollege te Mill. Dit samenwerkingsproject tussen school, Amara Foundation en onze Stichting
resulteerde uiteindelijk in een jaar lang samen een zeecontainer vol gebruikte goederen naar Kisumu
verscheept te krijgen. Een onderneming met veel hobbels, maar uiteindelijk een happy end.
- Eind april kwam de koning onverwachts op” bezoek” op de Sterrenbos in Beers. Dat wil zeggen, de
burgemeester van Cuijk belde met de mededeling dat Jacques en Yvonne Derks een lintje hadden
verdiend. Een lintje, ook voor al die mensen, die ervoor zorgen dat we in Kisumu al 20 jaar dat mooie
werk kunnen doen.
- In de loop van het jaar komt er, na 15 jaar, langzaam aan een einde aan de verkoop van diverse
producten uit Kisumu. Maar ook hier zijn jarenlang diverse mensen actief bezig geweest voor onze
Stichting met het maken en verkopen van producten, aan huis, op markten en winkels.
- Tweemaal hebben we een Nieuwsbrief uitgebracht.
- In Kisumu heeft onze council in 2020 erg zijn best gedaan de gevolgen van corona een beetje te
beperken. Er zijn voedselpakketten uitgedeeld aan groepen weduwen en andere kwetsbaren. De
scholen zijn het merendeel van 2020 gesloten. Onze studenten zijn gelukkig in een veilige omgeving,

in afwachting tot ze weer naar school mogen. Jammer genoeg konden er in 2020 geen vrijwilligers
naar Kisumu.
- Claudette Cuppen uit Cuijk, werkzaam bij Deloitte Accountancy&Advies, controleerde de
boekhouding over 2019 en gaf haar goedkeuring. Het rapport inzake de Jaarstukken 2019 ligt voor
iedereen ter inzage en een samenvatting is terug te vinden op onze website:
www.stichtingklaartjederks.nl
- In 2020 kwam er €17.645,70 binnen aan giften.
- De uitgaven in Kisumu bedroegen : €26.000,-. In de bijlage is een financieel overzicht te vinden.
Tenslotte : Het bestuur hier in Nederland en de council daar in Kisumu bedanken alle betrokkenen bij
de SKD, voor de inzet en de financiële bijdragen. 2020 is en blijft op alle fronten een gedenkwaardig
jaar. Corona zette de hele wereld op zijn kop, ook nu nog. Maar de verbondenheid met elkaar blijft
en: er is en blijft zoveel goeds te doen……

Beers, april 2021
Yvonne Derks.

