
Jaarverslag 2014 
Knowledge for Children Nederland 

In 2014 hebben we bereikt: 

34.932 kinderen met 23.947 boeken, 927 leraren en 654 studentleraren op 172 scholen   



Beste lezer, 

In dit jaarverslag vindt u een beknopt overzicht van de resultaten in Nederland, Oeganda en 

Kameroen van dit jaar. 

Ik ben in zowel Oeganda als Kameroen geweest dit jaar. Het is bijzonder om te merken dat er een 

gezamelijk gevoel bestaat binnen het Oeganda en Kameroen team met de overtuiging om samen het 

onderwijs in de dorpen een duurzame kwaliteitsimpuls te geven.  Onze staff heeft veel eigen inbreng 

bij de opzet van de programma’s en de meesten brengen waardevolle ervaring mee over hoe ouders 

en leraren in de dorpen het beste bereikt kunnen worden. 

Het geeft een trots gevoel en ik ben er van overtuigd dat met de juiste mensen en ervaring je de 

beste resultaten op de scholen kunt behalen. 

Ook in Nederland willen wij nog meer ambassadeurs en fondsen aan ons gaan binden. Hiervoor zijn 

bijvoorbeeld de plannen voor het ontwikkelen van een nieuwe website in volle gang. 

Veel leesplezier bij dit jaarverslag en tot volgend jaar! 

Hartelijke groet, 

Arnold Roozenbeek 

Oprichter en Managing Director 

 

 

Voorwoord  



Knowledge for Children Nederland 
Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest met veel  nieuwe ontwikkelingen.  

Organisatie 

Wij zijn blij met het eerste volledige jaar dat onze Managing Director Arnold Roozenbeek actief is 
geweest in Nederland (0.8 fte). Wij hebben daarnaast een succesvolle verandering van Country 
Directors mogen meemaken. Anouk Ooms heeft Oeganda naar een hoger niveau weten te tillen en Esly 
van Dam heeft de organisatie en programma’s weer professioneler en zelfstandiger weten te maken. 
Het bestuur in Oeganda is volledig veranderd en aangevuld met gemotiveerde Oegandezen. Hierbij is 
Caphas Mugabi als mede oprichter voorzitter geworden. 

Arnold is zowel in Oeganda en Kameroen geweest om met het bestuur en de staff van beide landen 
intensief samen te werken en om het afgelopen jaar te evalueren en concrete stappen en plannen te 
maken voor het komende jaar.  

Activiteiten vanuit Nederland  

• Er zijn twee hele mooie benefietconcerten geweest van een popkoor (Wierden) en Fanfarecorps 
Concordia (Bergschenhoek). Beide concerten hebben veel exposure opgeleverd.  

• Op het Ds Pierson college in Den Bosch is een succesvolle markt georganiseerd. 

• Emma van der Meulen is teruggekomen naar Kameroen nadat zei als vrijwilliger in 2013 in 
Kameroen heeft gewerkt. Vanuit haar bedrijf Mott Mc Donald in Arnhem heeft ze Monitoring en 
Evaluation workshops gegeven om de projecten nog beter te evalueren. 

Nederlandse Partners 

Wij willen hierbij graag onze partners bedanken die met veel enthousiasme ons hebben ondersteund in 
het afgelopen jaar.  

Voor Kameroen willen wij onze vaste meerjarige partners Turing Foundation, LiveBuild, Stichting SR te 
B, Wilde Ganzen, de Pelgrimshoeve en Cordaid en alle mensen met een schooladoptie bedanken voor 
het gestelde vertrouwen en steun, evenals onze nieuwe partners in 2014: Achterhoek VO 
scholengemeenschap, Stichting ’t Trekpaert, ASML 30 for change, Dirk Bos Fonds, Technolution, 
Hettema Tervooren fonds en Mundo Crast Meliori. 

Voor Oeganda bedanken wij de volgende partners voor hun steun en vertrouwen: Impulsis, Rabo Share 
4 More en Join for Kids en iedereen die een schooladoptie heeft gedaan  in Oeganda.  

Het was een mooi jaar waarbij we met al onze Oegandese partners uit 2013 een 3 jaren contract (2014 
tm 2016) zijn aangegaan waarbij ze het vertrouwen in ons laten zien. 

Daarnaast bedanken wij ook alle particulieren, bedrijven, kerken en andere organisaties voor de 
bijdrages en support die ze ons hebben gegeven in 2014! 



Knowledge for Children Kameroen 
In 2014 heeft Knowledge for Children meer nadruk gelegd op het Kwaliteitsverbeterings Programma. We 
hebben dit gedaan omdat we hebben vastgesteld dat Knowledge for Children sinds 2005 meer dan 70.000 
schoolboeken heeft gedoneerd, maar veel kinderen helaas nog steeds niet kunnen lezen. 

Schoolboek Programma 

Aan dit programma zijn geen nieuwe scholen toegevoegd in 2014. We werken nog steeds met 132 
basisscholen op het platteland van Kameroen. Dit jaar hebben we 13.733 boeken gedoneerd aan 84 
scholen. Meer dan 20.000 leerlingen hebben hiervan geprofiteerd. Tijdens de boek donaties hebben we 
ouders geïnformeerd over het belang van onderwijs en boeken. Acht coördinatoren in het veld hebben als 
vrijwilliger bijgedragen en ons op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de scholen.  

 Kwaliteitsverbeterings Programma  

In dit programma ontvangen we veel steun van onze Duitse partner Shisasay. Dankzij hen ontvangen we 
voor de komende drie jaar financiële steun van het Duitse Ministerie van Buitenlandse zaken.  

De eerste activiteit die we met deze steun hebben gedaan, was het trainen van bijna 700 leerkrachten in 
oktober en november. Eerder in 2014 hebben we onze eerste leeswedstrijd georganizeerd in Kumbo. We 
hebben ook leestesten afgenomen, waaruit naar voren kwam dat we leerkrachten verder moeten trainen. 

Onze jaarvergadering in september was een succes en werd bijgewoond door de voorzitters van de 
ouderraden en directeuren van onze scholen. Ook de overheid en partner organisaties waren aanwezig. 

 Gezondheids Programma 

Tien nieuwe Gezondheids Clubs zijn gestart in 2014. De scholen waar we dit doen, werden gekozen op basis 
van hun succes in het schoolboek programma. In 2014 zijn we begonnen met een nieuw initiatief in het 
gezondheidsprogramma, getitelde Gezonde Handen. We hebben 60 handenwas-systemen geschonken aan 
20 scholen. Alle Gezondheid Clubs hebben geleerd over bacteriën en het belang van handen wassen. 

Tot slot hebben we op 1 december Wereld AIDS Dag gevierd in Kumbo. Samen met onze partners Rural 
Development Foundation (RDF), Banso Baptist Hospital (BBH) en Shisong Hospital hadden we een 
succesvolle dag op de markt van Kumbo.  

Partner Programma’s 

Samen met onze partners hebben we aanvullende activiteiten georganizeerd in een aantal scholen zoals het 
bouwen van klaslokalen, ICT projecten, beurzen voor kansarme kinderen en activiteiten voor 
vrouwengroepen gericht op het vergroten van hun inkomsten. 

Organisationele ontwikkelingen 

Dit jaar heeft onze country director Rolf Schipper Knowledge for Children verlaten. Hij is opgevolgd door 
Esly van Dam. In augustus hebben we twee nieuwe bestuursleden gevonden. 

  

  

  



Knowledge for Children Oeganda 
Hieronder in het kort de belangrijkste resultaten die bereikt zijn in 2014: 
 
• Er zijn 19 scholen toegevoegd aan het programma  en dit maakt een totaal van 40 scholen. 

 
• Scholen hebben  9.764 schoolboeken  ontvangen waarmee 14.932 kinderen zijn bereikt. 

 
• 186 “sensitization “ workshops zijn gehouden met ouders en leraren  om ze bekend te maken 

met het co-investing concept van meebetalen met het aanschaffen van boeken. Dit is gedaan 
met 5 workshops voor eerste jaars scholen en 3 workshops voor tweede jaars scholen. 
 

• Het is gelukt om de 15% eigen bijdrage van de scholen in het eerste jaar op 22 scholen  en 30% in 
het tweede jaar op 8 scholen voor elkaar te krijgen. 10 scholen lopen achter met hun bijdrage en 
doen dit in het eerste kwartaal van 2015. 

 
• Er zijn leestesten op  40 scholen afgenomen en rekentesten op 10 scholen.                     

Toelichting: De scholen in het tweede jaar van ons programma ontvangen boeken voor rekenen 
en hierbij meten we ook hoe goed ze kunnen rekenen. 
 

• 3 Mobiele bibliotheek boxen met  in totaal 450 boeken zijn in omloop gegaan.                
Toelichting: Het verzamelen van de juiste titels voor de leesboxen duurde langer dan verwacht en 
hierdoor heeft dit vertraging opgelopen . Dit zullen we in 2015 inlopen. 6 extra  mobiele boxen 
met 900 boeken staan klaar om in het eerste kwartaal van 2015 in omloop te brengen. 
 

• Door deze selectie van de juiste titels en het  tijdsintensieve boekenprogramma  om scholen 
bekend te maken met het co-investing concept  is ook besloten om het opstarten van leesclubs 
en leescompetities uit te stellen tot 2015. 

 
• In totaal  hebben 227 leraren op  de 40 scholen de trainingen gekregen om goed  gebruiken te 

maken van de  boeken en methodes te begrijpen en te leren  om interactiever les te geven. 
 

• 654 studenten kregen bovengenoemde trainingen  in het kort op the Teacher Training Colleges 
(de zogenaamde “Pabo’s” in Nederland). 
 

• 8 tutoren/trainers van de Teacher Training Colleges  hebben specifieke begeleiding en coaching 
van Knowledge for Children ontvangen  om de follow up van de ze trainingen voor de leraren 
voor hun rekening te kunnen nemen.Wij hebben hiervoor een trainingsmanual ontworpen. 
 

• 3 meetings georganiseerd met elk district waar we werken om de lokale overheid verder te 
betrekken bij onze programma’s en ze betrokken en medeverantwoordelijk te maken. 

 



Plannen en doorkijkje naar 2015 
Knowledge for Children wil de ingezette groeilijn doorzetten in 2015.  

Nederland  

Vanuit Nederland zullen we weer meerdere activiteiten op gaan zetten zoals: 

• Wij zullen voor 0,6 fte in het tweede half jaar van 2015 een Manager Nederland aannemen die 
verantwoordelijk gaat worden voor het binnenhalen van nieuwe fondsen en communicatie. 

• De nieuwe website zal live gaan, waarbij we veel exposure en nieuwe kansen gaan creeren. 

• Vele evenementen gaan er plaatsvinden, sowieso zijn dit de Nacht van de Fooi, 50 jaar jubileum op RSG 
Broklede, Goede Doel van TC Domstad en de Vastenactie in Wierden.  

• Verder zal de focus voor fondsenwerving liggen op bedrijven(fondsen) en familie/vermogensfondsen. 

Kameroen 

In Kameroen continueren wij het aantal scholen waar wij werken en zal de nadruk liggen op het verder 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de leescultuur door het opzetten van 
mobiele bibliotheken. Bovendien gaan er 2 nieuwe bestuursleden toetreden tot het bestuur die samen met 
oprichter Maimo Jacob het bestuur zullen vormen. Dit zullen gerespecteerde professionals zijn die de 
organisatie zullen helpen om het eigenaarschap van de organisatie in 2016 voor een groot gedeelte in 
Kameroen te laten liggen. 

Oeganda 

In Oeganda zal het aantal scholen waarmee we werken stijgen van 40 naar 60 scholen. Waarbij wij onze 
samenwerking gaan intensiveren met onze 2 Oegandese NGO partners en 2 lokale PABO’s. Een belangrijke 
stap in Local Fundraising zal gezet worden door het partnership met de Uganda Marathon die voor het 
eerste plaats zal vinden in Masaka in 2015. 

Kameroen en Oeganda 

Voor beide landen zal de focus liggen op: 

• Het bouwen van stabiele, professionele en zelfstandige organisaties. 

• Het verder door ontwikkelen van ons leiderschapsprogramma waarbij eigenaarschap van belangrijke 
sleutelpersonen, waaronder ouderorganisaties, in een dorp versterkt wordt. Hierbij zullen Oegandese en 
Kameroenese Programma Managers gekoppeld worden aan Trainers/Adviseurs uit Nederland die samen 
het Community Leadership Programma gaan doorontwikkelen. 

• Voor de verduurzaming van de organisaties in Kameroen en Oeganda zal de nadruk liggen op lokaal 
fondsenwerven. Hiervoor zullen ook een fundraiser in Oeganda en Kameroen aangenomen worden. Dit 
zorgt voor een duurzame groei en minder afhankelijkheid vanuit Knowledge for Children Nederland.  

  


