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1. Algemene gegevens instelling 

 

Naam     : Stichting Tunajenga 

Nummer Kamer van Koophandel : 60741929 

Contactgegevens 

Adres     : Hogeveenseweg 15 Nootdorp 

E-mailadres    : info@tunajenga.nl 

Website    : www.tunajenga.nl 

RSIN     : 854040158 

Actief in sector   : Onderwijs en gezondheid 

In welk land is de instelling actief : Kenia 

Aantal medewerkers   : 0 

Aantal vrijwilligers   : 5 

Statutair bestuur  

Voorzitter    : W.G. Vellinga 

Secretaris    : M.T.Paap 

Penningmeester   : J.C.M. Kersbergen 

Algemeen bestuurslid  : E.M. Kersbergen 

Algemeen bestuurslid  : J.J. Kersbergen 

 

Doelstelling  

Stichting Tunajenga heeft als doel te bouwen; bouwen aan de toekomst en het verbeteren 

van de levensomstandigheden van jongeren met talent, albino’s en kwetsbare gezinnen 

door ons te richten op onderwijs en gezondheid. Naast het ondersteunen van 2 Primary 

Schools; de Bilashaka en de Saini Academy.  

 

Hoofdlijnen beleidsplan 

Stichting Tunajenga richt zich op onderwijsprojecten, support voor jongeren, albino’s en aan 
vulnerable ( kwetsbare) gezinnen. Doel: Een verbetering van hun levensomstandigheden. 
Hoe bouwen wij? Wij ondersteunen (financieel) en leggen verbindingen.  

• Wij doen dit door ondersteuning van 20 gezinnen. 
• Wij doen dit door ondersteuning van jongeren op de Primary school,  Secondary 

School en Beroepsonderwijs 
• Wij doen dit door ondersteuning van 2 scholen;  Saini Academy en de Bilashaka 

Primary School 
 
Zie: Beleidsplan - Stichting Tunajenga 

http://www.tunajenga.nl/
https://www.tunajenga.nl/tunajenga-kenia/beleidsplan/


 
 
Hoe krijgt de instelling inkomsten 
Alle inkomsten voor de diverse projecten die de Stichting Tunajenga uitvoert, komen uit 
bijdragen van sponsoren en donaties. 
 

Beloningsbeleid 

Het bestuur van Stichting Tunajenga bestaat geheel uit vrijwilligers. Dit betekent dat 

bestuursleden geen salaris of onkostenvergoeding ontvangen voor hun verrichtte 

werkzaamheden. 

 

Activiteitenverslag 

Zie:  Activiteitenverslag-2020.pdf (tunajenga.nl) 

2 Balans      

     

Activa  2020  2019 

     

  Euro's  Euro's 

     

Saldo Triodos 31-12-2020  1.277,54  1.996,68 

       

Liquide middelen  1.277,54  1.996,68 

     

Passiva     

     

Eigen vermogen     

Algemene reserve  1965,75  1768,27 

Resultaat Baten en lasten  -688,21  228,41 

     

Totaal  1277,54  1996,68 

     

                                                                                                 

Toelichting 

Het bedrag van het eigen vermogen van de stichting Tunajenga zal volledig ingezet worden 

voor de doelstelling van de stichting. 

 

 

     

https://www.tunajenga.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Activiteitenverslag-2020.pdf


3 Staat baten en lasten 

     

Baten     

Giften educatie jongeren / albino's 3.004,51  7.377,76 

Overige sponsoring en giften  11.630,00  15.199,28 

Bouwproject  29.040,00   

Covid 19 en voedselpakketten  18.555,75   

Divers  859,28   

Som van baten  63.089,54  22.577,04 

     

     

Lasten     

Educatie jongeren en albino's  7.348,00  14.710,64 

Ondersteuning gezinnen  1.175,00   

Bijdrage bouwproject  29.355,00  3.311,37 

Materialen tbv Primary schools  0,00  1.852,50 

Jaarlijkse bijdrage Tenda Pamoja en ODF 1.500,00  550,00 

Algemene kosten bank en site  319,90  165,28 

Diverse uitgaven in Kenia  829,10  758,84 

Bijdrage auto in Kenia  1.000,00  1.000,00 

Covid en voedselpakketten  22.250,75   

Som van de lasten  63.777,75  22.348,63 

     

Saldo van baten en lasten  -688,21  228,41 

     

 

Toelichting 

In 2020 is een samenwerking met de Orhan Demir Foundation ontstaan om onze activiteiten 

in Kenia een extra impuls te kunnen geven. Er zijn donaties gegeven voor de bouw van 

lokalen, een watertank, extra bijdragen voor Covid preventiematerialen en 

voedselproducten voor veel gezinnen. Voor de aanschaf van een nieuwe auto, voor de 

medewerker in Kenia die alle projecten beheert, heeft onze stichting een donatie aan de 

overkoepelende organisatie Tenda Pamoja gegedaan. 


