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Voorwoord van de voorzitter 
 

Voor u ligt het allereerste jaarverslag van Stichting Imarika Nederland. In 2015 nam mijn dochter 
Marloes, het initiatief tot het oprichten van Imarika Initiative in Mukuru, de sloppenwijk van Nairobi in 
Kenia. Er werd een plek gevonden voor een kinderopvang voor gehandicapte kinderen uit deze wijk. 

Dit kleinschalige particuliere project werd, door grote inzet en steun van familie, vrienden, alsmede 
door verkoop van mooie artikelen op markten en acties op scholen, een succes. Zo konden we tot nu 
toe Imarika Initiative financieel steunen.  

Maar omdat een kleine groep dit project vooral particulier ondersteunde bleef het ook kwetsbaar. Om 
meer bekendheid te kunnen geven en meer financiële steun voor Imarika Initiative in Kenia te 
organiseren, heb ik besloten om een officiële stichting in Nederland op te richten. Ik vond een paar 
enthousiaste mensen, die ons werk al volop steunden, bereid om plaats te nemen in het bestuur. Eind 
februari 2020 werden de statuten van de Stichting Imarika Nederland ondertekend.  

Vol enthousiasme werden plannen gemaakt om de stichting bekend te maken bij een groter publiek. 
Helaas werd 2020, ook voor onze stichting, een bijzonder jaar. Alles liep anders dan gedacht. 
Geplande acties, zoals de stichting promoten op markten en het organiseren van een sponsor 
wandeltocht konden niet doorgaan. Maar, gelukkig betekende dit niet dat alles rondom de stichting stil 
bleef staan.  

Martin van Studio MJRP ontwierp een passend logo voor onze stichting. Mijn andere dochter, Dorien, 
werkte met grote inzet en creativiteit aan het maken van de website. Dankzij een particulier spaarpotje 
voor Imarika Initiative en een mooie schenking van Stichting Overleven Noordenveld kwam er toch 
geld op de bankrekening van de stichting te staan. Daarnaast hebben in augustus een mooie 
inzamelingsactie kunnen organiseren, waardoor we veel Imarika gezinnen hebben kunnen voorzien 
van gezonde, basis voedingsmiddelen. 

Ondanks de crisis hebben we dit jaar toch een begin kunnen maken met het ondersteunen van 
Imarika Initiative, dankzij gulle donaties van mensen die ons werk willen steunen.  

Dit geeft mij kracht en enthousiasme om met volle inzet door te gaan om me te blijven inzetten voor 
“onze kinderen van Imarika”. 

We hopen op uw financiële steun om Imarika in Kenia te kunnen blijven ondersteunen  

- Ada Bosker 
Voorzitter Stichting Imarika Nederland 
 

 

 

  

 



 
1. Activiteiten 
 
Eind februari vond de oprichting van de Stichting Imarika Nederland plaats. Tot die tijd was door 
particuliere acties geld ingezameld om Imarika Initiative te steunen.  
 
Meteen na oprichting van de stichting kregen we te maken met de corona crisis. Hierdoor kregen veel 
zaken een ander verloop dan verwacht. Geplande acties, zoals de stichting promoten op markten, 
konden niet doorgaan. De bankrekening van Stichting Imarika is vanaf mei pas geopend. Dankzij een 
particulier spaarpotje voor Imarika en een schenking door Stichting Overleven Noordenveld kwam er 
geld op de bankrekening van de stichting.  
 
In Kenia werd het sociale verkeer rigoureus lam gelegd. In april moesten naast de scholen ook alle 
kinderdagverblijven sluiten tot in ieder geval januari 2021. Nairobi werd enkele maanden volledig van 
de buitenwereld afgesloten. De grens ging dicht. Reizen naar Kenia was tot 1 augustus niet mogelijk. 
De avondklok ging in en mondkapjes zijn vanaf dan overal verplicht. Bars en restaurants en andere 
horeca gingen dicht.  
 

1.2 Imarika Initiative 
 
Voor de moeders en de kinderen van Imarika betekent dit: geen kinderopvang door Imarika Initiative, 
geen fysiotherapie sessies voor hun kinderen en geen inkomsten omdat er weinig tot geen werk is. 
Voor Imarika Initiative liepen de kosten van huur en salarissen wel gewoon door. Agnes, de leidster 
van de kinderopvang, bezocht de kinderen in hun hutjes en maakte Imarika Initiative bekend bij meer 
moeders van gehandicapte kinderen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In april heeft Imarika Initiative het eerste voedselpakket uitgedeeld aan de moeders waarvan de 
kinderen normaliter wekelijks fysiotherapie kregen. Zo kon Imarika Initiative toch iets betekenen voor 
deze moeders en kinderen in deze moeilijke situatie. In augustus werd gelukkig in een lokaal van de 
public school een plekje gevonden waar de zo nodige fysiotherapie voor de kinderen toch weer plaats 
kon vinden. Hier was het mogelijk om voldoende afstand te houden. Om de richtlijnen tegen corona 
besmetting te volgen, werden mondkapjes en een watertank met zeep aangeschaft. 

 



 
1.3 Bezoek aan Imarika Initiative in Kenia 
 
In augustus is voorzitter van Stichting Imarika Nederland, Ada Bosker, samen met dochter Dorien op 
bezoek bij haar dochter Marloes in Nairobi. Er wordt besloten dat Stichting Imarika Nederland 
financiële hulp kan bieden waar op dat moment de hulp het hardst nodig is, zoals in 
voedselvoorziening.  
 
Er worden wederom voedselpakketten samengesteld en deze werden ook direct door Ada naar de 
public school gebracht waar de kinderen op dat moment fysiotherapie kregen. Ada zag nu ook met 
eigen ogen hoe belangrijk het is dat deze jonge gehandicapte kinderen samen met hun moeders 
begeleiding krijgen van de fysiotherapeut en hoeveel begeleiding en moeite het kost om deze 
kinderen in hun eigen kracht te leren zitten of staan. 

 
 
 

 
 

1.4 Voedselhulp tijdens corona crisis 
 
Om de gezinnen van Imarika regelmatig te kunnen voorzien van de belangrijkste voedingsmiddelen, 
startten we als stichting in augustus met een inzamelingsactie. Via het platform geef.nl werd een 
speciale actie opgezet en daarnaast werd er middels een brief aan familie en bekenden een beroep 
op hen gedaan.  
 
Via de actie op geef.nl is €2295,- ingezameld en aangevuld met donaties die rechtstreeks op de 
rekening binnen zijn gekomen, hebben we met deze inzamelingsactie in totaal €3129,- opgehaald. 
Een prachtig bedrag waardoor we als Stichting Imarika Nederland o.a. de voedselhulp voor de Imarika 
gezinnen goed konden ondersteunen. 
 
Van augustus tot december zijn er door Imarika elke maand pakketten aangeboden aan de gezinnen 
van Imarika. Deze pakketten werden in overleg met de community workers, zoals Agnes, ingevuld om 
te waarborgen dat we de juiste, veelgebruikte voedingsmiddelen opnamen in het pakket. We hebben 
tevens eenmalig een pakket aangevuld met wasbare luiers. 
 
Aantal pakketten uitgedeeld: 100 
Aantal gezinnen: 20  

 



 
 
  

1.5 Materiaal voor Fysiotherapie  
 
In september werd hulpmateriaal voor fysiotherapie aangeschaft. Dit stond al langer op het 
verlanglijstje van Imarika Initiative. Geweldig om te zien dat enkele kinderen voor het eerst kunnen 
gaan staan of zitten dankzij deze speciale aanpassingen.Het is fijn dat er dit jaar een mooie start 
gemaakt kon worden. 

 
 
 

  

 



 
2. Toekomst 
 
De Stichting wil maandelijks financiële steun verlenen aan Imarika Initiative, geregistreerd als een 
CBO - Community Based Organisation in Kenia. Deze steun moet het mogelijk maken de 
kinderopvang (5 dagen per week), de ergo- en fysiotherapie (2 keer per week) en de voorlichting en 
begeleiding binnen de community te continueren.  
 
In 2021 wil de stichting Imarika Initiative helpen om de hulp te kunnen uitbreiden, zoals het vaker 
kunnen aanbieden van fysiotherapie, het aanschaffen van geschikt materiaal voor fysiotherapie en af 
en toe een zwembadbezoek  als therapie voor deze groep kinderen. Het doel is om deze uitbreiding 
van hulp financieel te steunen. 
 
 

2.1 Activiteiten 
 
Om de financiële steun te continueren willen we in de komende vijf jaar meer bekendheid geven aan 
Imarika Initiative. 
 
Dit doen we door ons te presenteren op plaatselijke markten, waarbij op particuliere basis, producten 
worden verkocht. De winst komt ten goede aan Stichting Imarika Nederland. 
 
Daarnaast wil Stichting Imarika Nederland de volgende activiteiten ondernemen in 2021: 
 

● Actie om meer donateurs te werven. Hiervoor zullen we promotie flyers opmaken en laten 
drukken 

● Mogelijkheden onderzoeken om in samenwerking met Stichting Fit en Gezond te Roden een 
sponsorwandeltocht te organiseren.  

● Verzoek voor een financiële bijdrage indienen bij de PKN kerk Roden-Roderwolde 
● Nader te bepalen inzamelingsacties via geef.nl die zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften 

van Imarika Initiative van dat moment.  
 
ANBI status 
Tevens is er bij de belastingdienst een aanvraag gedaan voor een ANBI status. De verwachting is dat 
deze status in Januari 2021 definitief zal worden verleend. De Belastingdienst beschouwt Stichting 
Imarika Nederland als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geld schenken aan de stichting 
is daarmee voor donateurs fiscaal voordelig. Donaties zijn onder deze regeling aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting en Stichting Imarika Nederland hoeft geen schenkingsrecht te betalen. Hierdoor 
wordt de effectiviteit van de donaties vergroot. Meer over ANBI staat op de website van de 
Belastingdienst.  

 



 
3. Organisatie 
 
Algemene informatie 
Statutaire naam: Stichting Imarika Nederland 
Statutaire zetel: Noordenveld 
Datum van oprichting: 25 februari 2020 
KvK nummer: 77485483 
RSIN Nummer: 861022245 
E-mail: info@imarika.nl  
Website: www.imarika.nl 
 

3.1 Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting Imarika Nederland bestaat uit 
 
Voorzitter: Mevr. Ada Bosker 
Penningmeester: Mevr. Margriet Hoogenberg 
Secretaris: Mevr. Ria Horenga 
 

Het bestuur is op volledig vrijwillige basis betrokken bij de stichting en ontvangt geen vergoeding voor 
hun inspanningen. 

Het bestuur kwam dit jaar één keer bijeen. In deze informele bijeenkomst op 1 oktober werd verslag 
gedaan van de actie Voedselhulp en de situatie in Nairobi op dat moment. Het bestuur is blij met de 
activiteiten die wel mogelijk zijn geweest.  Ook werd besloten op een ANBI status aan te vragen, de 
voorzitter zal hiervoor de nodige formulieren aanleveren bij de belastingdienst. 

 

 

 

 

  

 



 
4. Jaarrekening  

 

4.1 Balans per 31 december 2020 
 
 

 
 
 
 

  

 

ACTIVA Bedrag in € Bedrag in € 
 31-12-2019 31-12-2020 
   

Liquide middelen   

Bank 0,-  € 3.027,06 
   

Totaal 0,-  € 3.027,06 

PASSIVA Bedrag in € Bedrag in € 
 31-12-2019 31-12-2020 

   

Vermogen   
Algemene reserves 0,-  € 3.027,06 

   
Totaal 0,-  € 3.027,06 



 
4.2 Staat van baten & lasten over 2020 

  

 

 
Baten 2020  

   

Donaties en giften € 3.573,49  
Overige baten van particulieren € 500,00  
Ontvangen van andere organisaties zonder winststreven  € 2.000,00  
   

Totale baten € 6.073,49 
 
 

Lasten   

   

Projectuitgaven € 2.820,04  
   - Project kinderopvang € 947,35  
   - Project voedselhulp in tijden van coronacrisis € 1.205,59  
   - Project fysiotherapie € 667,10  

Drukwerk € 27,69  
Website € 90,08  
Beheer en administratie € 108,62  

Totale lasten € 3.046,43 
 
 

 

Bestemming saldo van baten en lasten: 

Toevoeging/onttrekking aan:   

Algemene reserve € 3.027,06  

   



 
4.3 Toelichting op de balans per 31 december 2020 

Stichting Imarika Nederland is opgericht in februari 2020. Over 2019 zijn dus geen gegevens voor de 
balans.  

Algemeen 
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 
kredietinstellingen en kasmiddelen 
 
Algemene reserves 
De algemene reserves kan worden gevormd voor de dekking van risico’s en om zeker te stellen dat 
Stichting Imarika Nederland ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.  

  

 



 
 

4.4 Toelichting op de staat van baten en lasten per 2020 

BATEN 
 
Donaties en giften 
Dit zijn donaties gerealiseerd via het donatieplatform geef.nl m.b.t. onze voedselhulp actie, alsmede 
donaties die rechtstreeks op de bankrekening zijn gestort door particulieren. Deze baten en giften 
hebben doorgaans een incidenteel karakter. 
 
Overige baten van particulieren 
Eenmalige donatie van €500,-, ontvangen in mei, door een particulier. 
 
Ontvangen van andere organisaties zonder winststreven 
Dit betreft twee donaties van elk €1000,-. Ontvangen van Stichting Overleven Noordenveld in mei en 
augustus. 

LASTEN 
 
Projectuitgaven 
 

- Project kinderopvang; Dit betreft maandelijkse kosten van huur en loon van de community 
worker. Deze kosten liepen, ondanks de tijdelijke sluiting door COVID, gewoon door. 

- Project voedselhulp; In 2020 hebben we in totaal 100 voedselpakketten uitgedeeld aan 20 
gezinnen. De inhoud van de voedselpakketten varieerde, kosten per pakket waren gemiddeld 
€12,-. 

- Project fysiotherapie; Deze kosten betreffen het salaris van de fysiotherapeut (€70,- per 
maand) in de maanden augustus t/m december. Daarnaast is er een eenmalige aanschaf 
geweest van oefen- en hulpmateriaal voor €299,- 

Drukwerk 
Kosten van visitekaartjes om uit te delen aan geïnteresseerden 
 
Website 
Kosten voor het domein imarika.nl, hosting en beveiligingscertificaat. 
 
Beheer en administratie 
Dit zijn de kosten voor het houden van een zakelijke rekening bij de Rabobank in de maanden juni t/m 
december 2020.  

RESULTAAT 
 
Algemene reserve 
Het resultaat over 2020, € 3.027,06, is toegeschreven aan de algemene reserves.  

 

 

 


