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Fiscaal nummer: 817918164
KVK: 11068981
Doelstelling: Het bouwen en ondersteunen van de ‘Local
Cowboy School’ in Livingstone.
Counterpart Zambia
Local Cowboy School
Headmaster: Oliver Sikatumba
Mbuu road, Livingstone - Zambia
P.O.Box 61297, Livingstone - Zambia
-17° 52' 3.55", +25° 50' 5.65"

Stichting School in Zambia
www.schoolinzambia.nl
schoolinzambia@gmail.com
IBAN: NL91RABO0142695408
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1. Inleiding
Stichting School in Zambia ondersteunt de Local Cowboy School in Zambia. Deze school is
ontstaan vanuit een lokaal initiatief, onder leiding van oprichter en directeur Cliff Sitwala. De
afgelopen vijftien jaar zijn er met steun van de stichting tien lokalen, een keuken, een kantoor, een
wallfence en een toiletgebouw gebouwd en ingericht. Doel is door te groeien van preschool naar
een volledige primary school en te streven naar een onafhankelijk voortbestaan.
2. Ontwikkelingen 2018
Samen met de directeur, Oliver Sikatumba, worden er jaarlijks doelen opgesteld waar de aan
gewerkt kan worden. De samenwerking met Oliver verloopt goed. In 2017 heeft de school voldaan
aan de eisen van de overheid om een volledige primary school te zijn en hiermee is het doel om
officieel erkend te worden bereikt. In 2018 is tevens de bouw van de lokalen 9&10 gereed
gekomen.

3. Bouwprojecten
In 2018 is de bouw van lokaal 9 & 10 afgerond. Dit zijn de laatste lokalen die gebouwd worden
voor de primary school. Verder zijn er in 2018 geen bouwprojecten gerealiseerd.
4. Acties in Nederland
In 2018 is er een actie georganiseerd voor het inzamelen van geld, namelijk Een fles voor een les
bij de Jumbo in Dreumel. Daarnaast zijn er inkomsten van (vaste) particuliere donateurs en
sponsoring door vaste sponsor Firma Metec.
5. Website
Sinds 2014 is de nieuwe website van de stichting online. Op de website is het mogelijk om de
laatste ontwikkeling te volgen en tevens te doneren. Uiteraard is er bij de bouw van de website
rekening gehouden met de eisen waaraan een ANBI sinds 1-1-2014 moet voldoen.
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6. Financieel jaarverslag
Overzicht inkomsten / uitgaven 2018
1

2
3

€

Baten
Giften / Donaties
Totaal baten
Lasten
Projecten
Diversen
Totaal lasten

€ 3048,00
€ 3048,00
€ -2950,00
€ - 119,40
€ -3069,40

1. Giften/Donaties:
Inkomsten gegenereerd door donaties van particulieren en acties (zie paragraaf 4).
2. Projecten:
Aanvulling in personele kosten Zambia en bouwkosten lokaal 9&10.
3. Diversen:
Bijdrage bank.

In 2018 waren er meer inkomsten dan uitgaven. In de voorgaande jaren zijn de reserves
uitgegeven aan noodzakelijke projecten. Het is goed om een kleine reserve te behouden, zodat
we in noodsituaties altijd de school kunnen ondersteunen om te blijven voldoen aan de eisen
van een erkende primary school.

8.Bestuur en beloning
Het bestuur van de Stichting School in Zambia voert haar taken vrijwillig uit en ontvangt
daarvoor geen vacatiegelden. Vrijwilligers en bestuursleden kunnen de kosten die in het belang
van de doelstellingen van de stichting zijn gemaakt declareren bij de Stichting School in Zambia.
In 2018 zijn geen kosten gedeclareerd door vrijwilligers aan de Stichting.
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Marleen Lammers
Marije van Wijk
Karin van Genugten
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