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1. Jua Rescuecenter 
 

1.1 Bereik 
In 2021 is Jua weer volledig operationeel geworden nadat we in 2020 op 

last van de kinderbescherming zoveel mogelijk meisjes naar huis moesten 

brengen. 

Alle scholen in Kenia zijn weer geopend. 

Aan de kust waar Jua haar center heeft zij het aantal Covid-19 

besmettingen gelukkig beperkt gebleven,  al is waakzaamheid geboden. 

Alle nieuwe meisjes worden voor plaatsing op Covid-19 getest. 

Het gehele team is gevaccineerd. 

In 2021 zijn er 18 meisjes geplaatst en 1 baby. Er zijn 4 baby’s in Jua 

geboren. 

Er zijn 14 meisjes en 1 baby uitgeplaatst. 

 

 

 

1.2 Activiteiten 
Jua heeft opvang geboden aan ( seksueel ) mishandelde meisjes met als doel een veilige 

omgeving te bieden waar zij kunnen werken aan hun trauma.  Jua begeleidt de meisjes en 

ondersteund hen ook met het doen van aangifte en bij het proces in de rechtbank. 

Het doel is het bieden van een toekomstperspectief waarin de meisjes voor zichzelf kunnen 

zorgen en voor hun rechten kunnen staan, eventueel met ondersteuning vanuit Jua 

In 2021 kreeg de doelgroep zorg en begeleiding afgestemd op de hulpvraag. De meisjes hebben 

wanneer nodig trauma therapie van onze kinderpsycholoog gekregen. 

Sinds medio 2021 heeft de Keniaanse overheid nieuwe wetten aangekondigd die langzaam 

geïmplementeerd gaan worden in ons bestaande hulpverleningsprogramma. 

In grote lijnen komt het erop neer dat re-integratie en outreachend werken een  groter punt van 

aandacht wordt. De gedachte daarachter is dat de overheid vervreemding van de familiecultuur 

wil voorkomen. 

Onze veldwerker heeft ook dit jaar huisbezoeken afgelegd naar aanleiding van signalen van 

mishandeling. 

Omdat we de nieuwe wet hanteren doet de veldwerker direct na plaatsing van een meisje in Jua 

onderzoek naar de thuissituatie. Zij brengt de veiligheid en de economische situatie van de 

familie in kaart. De resultaten van deze rapportage worden beoordeeld door de 

kinderbescherming, rechtbank en door Jua. 

Wanneer de thuissituatie met onvoldoende wordt beoordeeld zal het meisje een verlenging van 

de rechtbank krijgen zodat zij langer in Jua zal verblijven.   

Is de beoordeling positief dan gaat het meisje nadat zij haar getuigenis in de rechtbank heeft 

afgelegd naar huis. Jua volgt, ondersteunt en/of begeleid het meisje voor twee jaar in de 

thuissituatie. Dat kan zijn het betalen van schoolgeld en of voeding, of andere zaken die op dat 

moment nodig zijn in de thuissituatie. 
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Onze veldwerker heeft ook dit jaar weer voorlichtingsbijeenkomsten 

gegeven op scholen en de lokale gemeenschap. 

Onze oprichter Nelleke Hols is dit jaar twee keer naar Kenia gereisd. 

Zij heeft de zorg en begeleiding met de manager en het team 

geëvalueerd en geadviseerd waar nodig. Ook zijn de financiën en het 

budget aan de orde geweest. 

Er waren een aantal opknapbeurten aan het huis nodig welke zijn 

uitgevoerd. 

Ook heeft Nelleke gesprekken en evaluaties gedaan met de lokale 

kinderbescherming en de directeur van de kinderbescherming. 

 

1.3 Samenwerking 
Stichting Jua heeft ook dit jaar weer samengewerkt met verschillende organisaties in de regio. 

Gezamenlijk streven we het welzijn van de meisjes na;  

• Children Departement ( kinderbescherming) 

• Rechtbank en Politie 

• Scholen 

• Artsen 

• Woman Voice 

• Human Right 

• Shield for Justice 

• Kesho Kenya 

 

1.4 Personeel 
Het Rescuecenter in Kenia wordt aangestuurd door oprichter en directeur Nelleke Hols. Zij werkt 

vanuit Nederland samen met het lokale team van verschillende 

medewerkers. 

Tush Kombo       Manager/sociaal werker 

Milka Ongira       Kinderpsycholoog 

Rita Thoya           Veldwerker 

Alice Kalama       Caretaker                                    

Christine Zaitu     Caretaker 

Mariam Thoya     Kok 

Zawadi Kahindi    Schoonmaker 

Daarnaast is er een nachtwaker ingehuurd bij een lokaal bedrijf. 
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1.5 De Nederlandse Stichting 
De Nederlandse stichting ondersteund Jua Rescuecenter in Kenia 

Het bestuur ziet er als volgt uit;  

Voorzitter:       Anneloes van Dijk-Bal 

Penningmeester :  Patty van Houwelingen 

Secretaresse:  Bianca Haring 

 

2. Financiën 
De financiën vallen onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester in Nederland. In Kenia 

worden alle uitgaven bijgehouden en geadministreerd. Elke maand wordt er een financiële 

verantwoording opgestuurd naar de penningmeester in Nederland. De penningmeester stelt 

overzichten op welke periodiek met het bestuur wordt gedeeld.  

2.1 jaarrekening 
        zie bijlage onder aan dit jaarverslag 

 

3. Jaarplan 2022-2025 
De komende jaren zal naast onze zorg, opvang en begeleiding in het center het outreachend   

werken een grotere rol gaan spelen. 

In het zorgprogramma van Jua was de nazorg van 

de meisjes na terugkeer naar huis al       

opgenomen. In verband met de nieuwe wetten 

zal het outreachend werken geïmplementeerd 

worden. De samenwerking met politie en 

rechtbank zal meer intensief worden. 

Jua heeft een grote wens om meer meisjes te 

kunnen helpen. Onze huidige huisvesting is 

beperkt. De vraag naar hulp omtrent Gender 

Based Violence neemt toe omdat er door 

voorlichting en bekendheid over (seksueel ) 

misbruik en mishandeling meer openheid is. 

De komende tijd zal Nelleke met ondersteuning 

van het bestuur vorm gaan geven aan de 

uitbreidin 
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1 Algemeen
Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.
 
De stichting Stichting Jua Children's Home heeft de volgende handelsnamen: Stichting Jua Children's Home.
De stichting is gezeteld in Rotterdam.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50531867.

Datum vaststelling jaarrekening
De jaarrekening 2021 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 22-02-2022.

1.1 Kengetallen

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.
 
 31-12-2021 31-12-2020
Verhouding reserves en fondsen / totaal vermogen 0,99 1,00
Verhouding reserves en fondsen / vreemd vermogen 167,77 0,00
Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen 0,01 0,00

 
Liquiditeit
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De
liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.
 
 31-12-2021 31-12-2020
Quick ratio
Vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden 168,77 0,00
Current ratio
Vlottende activa / kortlopende schulden 168,77 0,00
Acid-test ratio
Effecten + liquide middelen / kortlopende schulden 168,77 0,00
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Omzet en rentabiliteit
De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.
 
 2021 2020
Omzetontwikkeling
Indexcijfer (2020 = 100%) 87,27 100,00
Nettowinstmarge
Resultaat / ontvangen giften en subsidies -0,16 0,38
Rentabiliteit totaal vermogen
Bedrijfsresultaat / totaal vermogen -0,13 0,35
Rentabiliteit reserves en fondsen
Resultaat / reserves en fondsen -0,14 0,34
Rentabiliteit vreemd vermogen
Rentelasten / vreemd vermogen 2,94
Rentedekkingsratio
Saldo winstberekening / rentelasten -8,18 26,48
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1.2 Grafieken

Verloop activa

 

Verloop passiva

Balanstotalen

 

Ratio's

Kostenverdeeltabel

 

Procentuele toe-/afname
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Kosten t.o.v. omzet

 

Opbrengsten en winst
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1.3 Resultaatvergelijking

 2021 2020
 € % € %
Opbrengsten     
Ontvangen giften en subsidies 44.005 100,00% 50.425 100,00%
 44.005 100,00% 50.425 100,00%
     
Brutomarge 44.005 100,00% 50.425 100,00%
     
Overige bedrijfskosten     
Overige kosten 50.344 114,41% 30.777 61,04%
 -50.344 -114,41% -30.777 -61,04%
Financiële baten en lasten     
Kosten van schulden, andere
rentelasten en soortgelijke kosten -883 -2,01% -715 -1,42%
 -883 -2,01% -715 -1,42%
     

Saldo winstberekening -7.222 -16,41% 18.933 37,55%

De staat van baten en lasten over 2021 is afgesloten met een negatief resultaat na belastingen van € 7.222.
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1.4 Resultaatanalyse

Het resultaat over 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 26.155. De ontwikkeling van het resultaat over 2021 ten
opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:
 € €

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:   
Stijging van:   
Overige kosten 19.567  
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten 168  
  -19.735
   
Daling van:   
Ontvangen giften en subsidies 6.420  
  -6.420

Daling resultaat 26.155
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2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2021 na resultaatbestemming

Activa 31-12-2021 31-12-2020
 € € € €
     
Liquide middelen  50.632  56.405
     

Totaal activa  50.632  56.405

     

   
Passiva 31-12-2021 31-12-2020
 € € € €

Eigen vermogen     
Winstreserves 50.332  56.405  
  50.332  56.405

Kortlopende schulden     
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 300  0  
  300  0

     

Totaal passiva  50.632  56.405
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2.2 Staat van baten en lasten 2021
 2021 2020
 € € € €
Opbrengsten     
Ontvangen giften en subsidies 44.005  50.425  
  44.005  50.425
     
Brutomarge  44.005  50.425
     
Overige bedrijfskosten     
Overige kosten 50.344  30.777  
  -50.344  -30.777
Financiële baten en lasten     
Kosten van schulden, andere rentelasten en
soortgelijke kosten -883  -715  
  -883  -715
     

Saldo winstberekening  -7.222  18.933
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2.3 Grondslagen van de jaarrekening

2.3.1 Algemene grondslagen

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.

Algemene resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere 
lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

2.3.2 Grondslagen voor de balanswaardering activa

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, wissels, cheques en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.3.3 Algemene toelichtingen

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Jua Children's Home, gevestigd te Rotterdam, bestaan voornamelijk uit:
- Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en
samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
Het organiseren van steun aan de lastgever als uitvoerende in één of
meerdere weeshuizen in Kenia waarin het scheppen van een veilig
leefklimaat door middel van het bieden van onderdak, voeding, kleding,
(medische)verzorging en liefde centraal staat. De stichting zal het weeshuis
bijstaan in al haar werkzaamheden om daarmee te bereiken dat de kinderen
van het weeshuis een stabiele basis krijgen waar ze de rest van hun leven op
terug kunnen vallen. Onder deze steun valt ook de support aan de
ontwikkeling van de samenleving in haar omgeving

2.4 Winstbestemming
De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2021 geheel ten laste van de overige
reserves te brengen en over 2021 geen dividend uit te keren.

pagina: 9
KvK-nummer: 50531867

Jaarrekening 2021 van Stichting Jua Children's Home Datum vastgesteld: 22-02-2022



2.5 Toelichting balans activa

2.5.1 Liquide middelen
 31-12-2021 31-12-2020
Betaalrekening 50.632 56.405
 50.632 56.405
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2.6 Toelichting balans passiva

2.6.1 Ondernemingsvermogen

Winstreserves
 31-12-2021 31-12-2020
Algemene reserve 50.332 56.405
 50.332 56.405
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2.7 Toelichting staat van baten en lasten

2.7.1 Opbrengsten

Ontvangen giften en subsidies
 2021 2020
Inkomsten 44.005 50.425
 44.005 50.425

2.7.2 Overige bedrijfskosten

Overige kosten
 2021 2020
Kosten rescue center 33.334 23.339
Kosten Fondswerving 10.429 2.685
Reiskosten Kenia 4.000 1.261
Kantoorkosten 631 1.628
Vrijwilligersvergoeding 1.650 1.708
Kosten representatie 0 156
Administratiekosten 300 0
 50.344 30.777

2.7.3 Financiële baten en lasten

Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten
 2021 2020
Bankkosten 883 715
 883 715
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3 Overige gegevens

3.1 Wettelijke vrijstelling
Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten
instellen van de in artikel 2:393, lid 1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.
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