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Liberi Community School, Zambia

Voorwoord
Voor U ligt het jaarverslag 2017 van Liberi Foundation.
Liberi Foundation (hierna ook te noemen: Liberi) is in 2016
opgericht door Wilma Kaptijn. De naam Liberi betekent in het
Latijns; Kind. Ook wordt Liberi gebruikt in de zin van vrijheid.
Wij zien onderwijs als een opbouwende, structurele en
respectvolle manier om mensen extra kansen in hun leven te
bieden.

Missie
Liberi wil kinderen en jong volwassenen in ontwikkelingslanden
onderwijs bieden dat hen structureel helpt, onafhankelijker en
zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt om een bijdrage te
leveren aan hun gemeenschap.
Het creëren van vrijheid voor kansarme kinderen middels een
goede opleiding die kansen biedt voor een betere toekomst, dat is
onze uitdaging.
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Het jaar 2017
In 2017 is Liberi begonnen met het steunen van diverse projecten
op het gebied van onderwijs.
Het bestuur heeft voor deze werkwijze gekozen om eerst meer
kennis op te doen voor wat betreft de verschillende facetten van
onderwijs.
Liberi is met 7 verschillende organisaties een project aangegaan
gericht op onderwijs.
Tevens hebben wij als doel gesteld dat Liberi in de toekomst zelf
een project wil opzetten in een bepaald gebied.
Dit project is in 2017 reeds ook van start gegaan, en eind 2017 is
de Liberi Foundation NL samen met Liberi Foundation Zambia
gestart met het bouwen van een eigen school in Zambia.

Stichting Child’s Dream, Cambodja

Child’s Dream is een stichting die werkt in Aziatische landen
rondom de Mekong.
In 2017 besloot Liberi om onder begeleiding van Child’s Dream
een school te bouwen voor kansarme kinderen in Cambodja.
De school is gebouwd in een ruraal gebied voor de kinderen van
de gemeenschap Dey Krahorm.
Dit gebied ligt een paar uur rijden van de stad Siem Reap.
Voordat de school is gebouwd kregen de kinderen les in een
houten vervallen gebouw zonder toiletten.
De gemeenschap heeft hard meegewerkt om een nieuwe school
te realiseren.
In November opende Liberi samen met Child’s Dream een
fantastische nieuwe school.
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Learn Foundation, Kenia

Edukans, Ethiopië

De Learn Foundation bouwt al jaren aan de Makonjemare school
in Vitengeni Kenia. In februari bezocht een bestuurslid van Liberi
samen met een bestuurslid van learn deze school. Learn hoopte
op een donatie om een waterleiding te bouwen voor deze school.
Liberi heeft dit project ondersteund omdat water de basis is. Ook
hier heeft de gemeenschap hard meegewerkt om de waterleiding
te realiseren. In juni 2017 is de waterleiding er gekomen en
hebben de kinderen van de Makonjemare school toegang tot
schoon drinkwater. Tevens kon de school hierdoor een
groentetuin aanleggen. De Liberi Foundation vond het bijzonder
om deel uit te maken van dit mooie project.

Edukans is een organisatie die zich wereldwijd bezighoudt met
het verbeteren van onderwijs.
Liberi droeg bij aan het project in Ethiopië. Edukans helpt de
kwaliteit van het onderwijs in Ethiopië te verbeteren op
basisscholen in drie regio’s. Afar, Amhara en Oromia. De
doelgroep bestaat voor 50% uit meisjes. Edukans werkt aan
onderwijsverbetering via hun STER‐schoolprogramma. Met het
STER‐schoolprogramma wil men in Ethiopië de schoolprestaties
van leerlingen verbeteren op 42 basisscholen. Bij elke school
werkt Edukans aan vijf pijlers van de ster: de leeromgeving, het
leerproces, de docenten, het schoolmanagement en de
betrokkenheid van de ouders en de gemeenschap.

Childslife, Kenia
Specifiek voor meisjes die in de sloppenwijk opgroeien in een
extreme achterstandssituatie is Childslife op zoek naar donatie
voor studiebeurzen.
De Liberi Foundation ondersteunt 40 meisjes in 2017 met de
opleiding voor bedrijfsadministratie, kleuteronderwijzeres en
coupeuse. Door hun situatie is het voor deze meisjes of hun
ouders/verzorgers niet mogelijk het schoolgeld op te brengen.
Liberi betaald de studiebeurs en Childslife geeft hen de
mogelijkheid een opleiding te volgen om na het behalen van het
diploma een eigen bedrijfje te kunnen starten of een baan te
vinden.
Met name de opleidingen Bedrijfsadministratie,
Kleuteronderwijzeres en Coupeuse geeft hen goede kansen op
werk en inkomen. Een studiebeurs geeft een meisje de kans uit de
armoedespiraal te komen en zelfredzaam te zijn. De School voor
Beroepsopleiding bevindt zich midden in de Kibera sloppenwijk in
Nairobi en is opgericht om beroepsopleidingen en training te
geven aan jongeren uit de sloppenwijk.
Childslife heeft de beroepsopleiding in 2011 gebouwd en de
school wordt sindsdien succesvol gerund.
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Knowledge For Children, Oeganda
Liberi heeft bijgedragen aan het boeken project uitgevoerd door
stichting Knowledge For Children.
De meeste scholen in Oeganda worden door de overheid
gefinancierd, het geld dat ter beschikking staat voor de school is
meestal nooit genoeg om boeken te kopen.
Het geld gaat naar het onderhoud van de gebouwen, watertanks,
latrines en eten voor de lunch.
Helaas is zelfs daarvoor het geld niet toereikend, laat staan dat er
geld voor schoolboeken is.
Het is van belang om scholen te leren zelfstandig te plannen voor
de toekomst van de school.
Knowledge For Children zorgt ervoor dat op verschillende scholen
in Oeganda kinderen goed onderwijs krijgen d.m.v. de juiste
schoolboeken.
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Babungo, Kameroen

Wereldkinderen, Colombia

De Stichting Babungo richt zich op het onderwijs van de armste
kinderen in de Noord West provincie van Kameroen. Ze hebben
een nieuwe school gebouwd genaamd Jos de Kanzschool. Voor het
daadwerkelijk in gebruik nemen moet de inrichting van deze
lokalen met meubilair, schoolborden en sanitair (toiletgroepen en
wasgelegenheid) nog gefinancierd worden. Deze wordt
gefinancierd door de Liberi Foundation. Voor deze inrichting
worden de plaatselijke ondernemers (vaklieden) ingeschakeld,
waardoor de kosten laag blijven. Voor het jaarlijks dekken van de
kosten van de leerlingen in het project om naar school te kunnen
is de financiering slechts gedeeltelijk structureel geregeld. Liberi
ondersteunt in 2017 de financiering van een aantal leerlingen.

Wereldkinderen is een project gestart in Colombia die zich richt
om kinderen een kans te geven in de maatschappij.
Deze kinderen gaan anders na school de straat op om te werken.
In 2017 steunt Liberi het project van Wereldkinderen, zij richtten
zich op naschoolse opvang om zo kinderen een kans te geven om
huiswerkbegeleiding te volgen, en deel te nemen aan sport en
spel.

Liberi Community School, Zambia
Liberi draagt bij aan onderwijs in kansarme gebieden. In april 2017
zijn we in contact gekomen met Adam Taylor, eigenaar van het
bedrijf Yalelo. Yalelo is gespecialiseerd op het gebied van
aquacultuur in Zambia en is gevestigd in Siavonga, gelegen aan het
Kariba meer. In Siavonga zijn er nog steeds gemeenschappen
waarvan de kinderen nog niet naar school kunnen gaan, of naar
scholen met “slecht“ basisonderwijs.

Eenmalige schenkingen
Warchild, Colombia
De Brug, Cambodja
Macheo, Kenia
Kids in Kenia, Kenia

De scholen zijn zwak in vergelijking met het onderwijs in de
grotere steden van Zambia. Samen met medewerkers van Yalelo
zijn we tot de conclusie gekomen dat Liberi iets willen doen aan
onderwijs in een ruraal gebied gelegen in district Siavonga Zambia.
In 2017 is de entiteit Liberi Foundation Zambia opgericht.

Zoa, Uganda

We hebben een enthousiast team dat vanuit Zambia het project
begeleid. We zijn met elkaar een langdurige relatie aangegaan.
Liberi heeft grond gepacht van Yalelo waarop we de school gaan
bouwen. In januari 2018 zijn we gestart met de bouw van de
eerste vier lokalen van de school. Tevens is er in huisvesting voor
de leerkrachten voorzien. Eind september 2018 verwachten wij
dat de school wordt opgeleverd en reeds vanaf januari 2019 zal de
Liberi Community School van start gaan.

Beautiful Kids, Namibië

Zoa, Noodhulp
Nanginyi, Tanzania

Wycliffe, Ethiopië
Babungo , Kameroen:2e schenking voor een Schoolbus,
JEF, Oekraïne
Learn, Kenia: 2e schenking
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Bezitting en schulden per balans datum.

Balans €
01‐01‐2017 31‐12‐2017
Activa
Vlottende activa
Liquide middelen
Nog te ontvangen schenking

80.537
100.000
180.537

Totaal activa

Passiva
Eigenvermogen
Kapitaal van de organisatie

250
250

Bestemmingsreserves
Zambia Liberi Community school
Studiebeurzen Kenia

165.959
12.457
178.416

Schulden op korte termijn
Crediteuren
R/C Fishlink

1.821
50
1.871

Totaal passiva
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180.537

Ontvangsten en uitgaven over het jaar 2017.

Baten en lasten 2017 €
01‐01‐2017 & 31‐12‐2017
Baten
Schenking particulier
Schenking bedrijven
Totale baten

Lasten
Project uitgaven

1.000
452.000
453.000

449.445
449.445

Overige lasten
Oprichtingskosten
Bankkosten
Valuta lasten
Overige uitgaven
Totale lasten

Organisatie resultaat
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1.901
479
1.060
115
3.555
453.000

0
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CDA: Dey Krahorm Primary Combodja
LF: Makonjemare School Kenia
Nood projecten
Incidentele projecten
CL: studiebeurzen Kenia
Zambia Liberi Community school
KFC: Boeken project Oeganda
BB: Onderwijs Kameroen
EDU: Ontwikkeling onderwijs Ethiopie
WK: Onderwijs Colombia
Overige uitgaven

57.569
36.344
5.500
12.200
34.422
177.386
48.600
16.000
50.107
11.317

Totale organisatie lasten

449.445

Overige organisatie kosten

Projecten
in 2017

Project uitgaven

Uitgaven per project

3.555
3.555

453.000

Project uitgaven per project
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