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1. Algemene gegevens instelling 

 

Naam     : Stichting Tenda Pamoja 

Nummer Kamer van Koophandel : 27303546 

Contactgegevens 

Adres     : Zaan 15, Pijnacker 

E-mailadres    : info@tendapamoja.nl 

Website    : www.tendapamoja.nl 

RSIN     : 8182.68.335 

Actief in sector   : Onderwijs en gezondheid 

In welk land is de instelling actief : Kenia 

Aantal medewerkers   : 0 

Aantal vrijwilligers   : 6 

Statutair bestuur  

Voorzitter    : M.T. Paap 

Penningmeester   : W.G. Vellinga 

Secretaris    : M.E.R. Bles 

Algemeen bestuurslid  : W.F. Beijnen 

 

Doelstelling  

De Stichting Tenda Pamoja biedt als overkoepelende organisatie van de aangesloten 

stichtingen, ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten/projecten die bijdragen aan de 

verbetering van het onderwijs, de gezondheidszorg (specifiek water en sanitair gerelateerde 

projecten) en de lokale economie in Kenia. Stichting Tenda Pamoja is de spil in het netwerk 

van sponsoren voor de onderlinge communicatie en in de communicatie naar de 

medewerkers/NGO in Kenia. 

 

 

Hoofdlijnen beleidsplan 

Als overkoepelende organisatie hebben de aangesloten stichtingen het bestuur de opdracht 

gegeven om een aantal belangrijke werkzaamheden richting Kenia uit te voeren. Het gaat 

om de volgende onderdelen: 

- Contact onderhouden met NGO TP Kenia en het aansturen van 2 medewerkers  

- Inventarisatie bouwprojecten van sponsoren 

- Projectbewaking en project uitvoering 

- Bewaking van inkomsten en uitgaven financiën in Kenia 

- Subsidieaanvraag bij Wilde Ganzen m.b.t. projecten 

- Projectuitgaven in Kenia gedaan doorberekenen aan sponsoren 

http://www.tendapamoja.nl/


- Bestuursvergaderingen 

- Opmaken Jaarrekening 

- Informeren sponsoren over ontwikkelingen 

 

Hoe krijgt de instelling inkomsten 

Als overkoepelende organisatie ondersteunt TendaPamoja de aangesloten stichtingen bij de 

projecten die zij uitzetten in Kenia. TendaPamoja onderhoudt de contacten met de 

medewerkers in Kenia die uitvoering geven aan de projecten. Alle inkomsten voor de diverse 

projecten die de Stichting Tenda Pamoja uitvoert, komen uit bijdragen van de aangesloten 

sponsoren en stichtingen.  

Zie:  www.tendapamoja.nl/beleid/ 

 

Beloningsbeleid 

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

bestuursleden en vrijwilligers geen salaris of onkostenvergoeding ontvangen voor hun 

verrichtte werkzaamheden. 

 

Activiteitenverslag 

Zie: projecten en verslagen op de site :     www.tendapamoja.nl 

 

2. Balans      

  2021  2020 

Activa     

   Euro's    Euro's  

 Rabo rekeningen 31-12-2021               13.531,53                 7.040,43  

NCBA Kenia 31-12-2020 KES 4.299.167,00                34.121,61  

               13.531,53               41.162,04  

     

Nog te ontvangen /vooruitbetaalde bedragen                     84,05                 1.000,43  

van de div. sponsoren      

Liquide middelen               13.615,58               42.162,47  

     

Passiva     

     

 Eigen vermogen      

Algemene reserve                 8.592,35                 4.738,82  

Resultaat baten en lasten                  6.229,10                 3.853,53  

               14.821,45                 8.592,35  

Bestemmingsfondsen     

Bestemming projecten                 1.356,71    

Reservering bouwproject in 2021                 22.966,22  

http://www.tendapamoja.nl/beleid/
http://www.tendapamoja.nl/


5% onvoorzien bouw+covid                   4.078,50  

               16.178,16               35.637,07  

     

Toelichting balans     

In 2020 is er een start gemaakt met de verzelfstandiging van de Keniaanse NGO 

Tenda Pamoja, een ontwikkeling die wij wereldwijd zien.    

Drie Nederlandse bestuursleden van TP Nederland  waren tevens bestuurder in NGO  

Tenda Pamoja Kenia en hebben zich m.i.v. 1 juli 2020 teruggetrokken en uitgeschreven. 

In 2021 heeft dit invloed gehad op de jaarrekening aangezien het zelfstandig NGO  
Tenda Pamoja in Kenia verantwoording moet afleggen voor de stortingen door Wilde 
Ganzen 
en Tenda Pamoja Nederland. Om witwassen te voorkomen controleert de Keniaanse 
overheid  

jaarlijks alle NGO's middels een audit/controle. Het eigen vermogen van Tenda Pamoja  

Nederland zal worden besteed aan de ondersteuning van de NGO Tenda Pamoja in Kenia.  

     

3. Staat van baten en lasten     

  2021   2020 

     

   Euro's   Euro's 

Baten     

Bijdrage lidmaatschap                 7.200,00                 7.500,00  

Bouwprojecten via Wilde Ganzen               78.281,00               57.988,00  

Covid-19 en voedselproject               30.790,00               51.472,21  

Inkomsten div. projecten                28.483,45               26.666,71  

Bijdrage auto Kenia                            -                   6.500,00  

Overige baten                 1.500,00                 2.015,76  

Som van de baten             146.254,45             152.142,68  

     

Lasten     

Bankkosten                    278,11                    291,74  

Bestuurskosten                 1.099,40                    303,04  

Aansprakelijkheid verz.                     423,50                    423,51  

Site kosten                    121,18                    117,83  

Besteed aan doelstellingen             138.103,16             147.153,03  

       

Som van de lasten             140.025,35             148.289,15  

     

Saldo baten en lasten                 6.229,10                 3.853,53  



     

Toelichting     

Tenda Pamoja is een overkoepelende organisatie voor de aangesloten stichtingen. 

Jaarlijks betalen zij een bijdrage/lidmaatschap ter ondersteuning van de medewerkers die in  

Kenia uitvoering geven aan de diverse projecten.   

I.v.m. Covid-19 is er door de diverse sponsoren veel geld opgehaald voor mondkapjes, gel en  

voedselpakketten.     

Daarnaast is uitvoering gegeven aan de diverse bouwactiviteiten die de individuele  

sponsoren hebben opgezet om hun school in Kenia te kunnen ondersteunen. 

Samenwerking met Wilde Ganzen, die financieel een derde bijdraagt aan diverse projecten,  

maakt dat er veel gerealiseerd kan worden.    

 


