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Beste lezers,

Ik begin zoals veel mensen een verslag over 2020 beginnen; met dat het zo’n heel ander jaar geweest 
is als dat we van te voren bedacht hadden. Covid -19 had wereldwijd impact en heeft ook de projecten 
die ondersteund worden door KS Foundation beïnvloed. Aan de andere kant hebben we in 2020 veel 
projectaanvragen afgerond. We hebben voor het eerste jaar sinds ons bestaan meer uitgegeven dan we 
ontvangen hebben! 

In dit jaarverslag staan een aantal van de projecten beschreven en vertel ik over andere genomen 
besluiten.

Ik wens jullie veel leesplezier!

Jacomine Noordzij

De bussiness training van Tan-Kids
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Projecten Oost-Afrika
In 2020 hebben we 17 projecten van kleinere stichtingen gefinancierd. 8 hiervan komen uit een 
traject wat we samen met Partin doorlopen hebben. Ook hebben we het Lease It programma van 
stichting ITI een flinke impuls gegeven en een impact investering via Truvalu gedaan. Hieronder 
beschrijven we een flinke groep van deze projecten. 

Partin
KS Foundation financiert projecten binnen het particulier initiatief (PI) . Partin is een brancheorganisatie 
van het particulier initiatief. Ze ontwikkelen tools, lobbyen in Den Haag en verzinnen oplossingen om 
hun leden te ondersteunen. Zo kun je als vermogensfonds een aanvraag schrijven die Partin aan hun 
leden doorstuurt. Voor KS Foundation was dit een mooie manier om aan projecten te komen die passen 
bij onze doelstelling. We zijn al eerder gestart met dit traject en hebben dit in 2020 af kunnen ronden. 
8 stichtingen die een project hebben wat zich richt op het creëren van werkgelegenheid in Oeganda 
hebben we hiermee gefinancierd. Zo worden er imkers getraind, wordt gereedschap opgeknapt en 
verstuurd zodat bestaande scholen verder kunnen met lesgeven, leren jongeren watertanks instaleren en 
worden heel wat mensen begeleid in het starten van een bedrijfje. Inmiddels is onze naamsbekendheid 
gegroeid en hebben we zo’n traject hiervoor niet meer nodig, maar wanneer dit in de toekomst wel komt 
te spelen, dan zou deze route voor ons zeker weer een optie zijn!

Abraham’s Oasis
In het noorden van Ethiopië (Tigray) is een Nederlandse vrouw al jaren toegewijd bezig om kinderen en 
families te helpen hun leven op de rit te krijgen. Via-via kenden we haar en we hebben haar gevraagd 
of ze een project heeft wat aansluit bij onze doelstelling. Lang verhaal kort: we financieren nu een 
programma waarbij 120 vrouwen 3 jaar lang begeleid worden in het opstarten van een eigen bedrijfje. 
Voor hen was 2020 extra moeilijk; er brak een burgeroorlog uit in dit gebied. Desondanks blijft dit project 
doorlopen.
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Awi
We hebben met elkaar afgesproken dat we in het buitenland, projecten in Oost-Afrika ondersteunen. De 
gesteunde projecten komen tot nu toe vooral uit Rwanda, Kenia, Oeganda en Ethiopië. We missen dan 
eigenlijk Soedan en Zuid-Soedan, Eritrea, Djibouti en Somalië. In 2020 hebben we voor het eerst een 
project in Somalië gesteund. AWI (wat ‘Hulp’ in het Somalisch betekend) probeert op allerlei manieren 
kwetsbare mensen te versterken. Wij financieren een project waarbij 100 boerengezinnen die door 
een vrouw geleid worden training krijgen zodat hun opbrengst vergroot wordt en ze meer kennis van 
landbouw krijgen. 

Cornerstone
Via Cornerstone hebben we dit jaar 2 projecten gesteund: 
The Great Escape; dit programma ondersteunen we voor het 2e jaar met een gift. The Great Escape 
geeft mensen een kans op een baan in de horeca, wat een groeiende sector in Rwanda is. 
Rwafat: dit programma richt zich op het versterken van lokale ambachtslieden die in armoede leven. 
De deelnemers (vaak vrouwen) zetten met elkaar een spaarsysteem op, ze worden ondersteund in 
bedenken welke activiteit inkomen genereert en worden in contact gebracht met microfinancierings-
instellingen.

Deelnemer van Rwafat
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Gered Gereedschap
Veel praktische opleidingen in o.a. Afrika hebben moeite met het kopen van goed materiaal om hun 
studenten een vak te leren. Goedkope spullen gaan vaak stuk en goed materiaal is te duur. In Nederland 
is o.a. Gered Gereedschap actief in het inzamelen van (kapotte) materialen. Ook in de productiehal 
van KS Industries staat een inzamelbox van hen. In werkplekken van Gered Gereedschap worden de 
materialen zo nodig opgeknapt en verstuurt naar een project wat dit goed kan gebruiken. KS Foundation 
heeft voor het vervoer van 2 projecten gezorgd: naaimachines en sets waarmee aannemers opgeleid 
worden. 

SAM 
SAM staat voor Single African Mothers. SAM richt zich op een kleine groep Keniaanse vrouwen die echt 
diep in de problemen zitten en/of getraumatiseerd zijn. Zij geven hen veel zorg en ondersteuning om 
deze vrouwen en hun kinderen zo een mooiere toekomst te geven. Wanneer de vrouwen stabieler zijn 
is er ruimte om na te denken hoe ze financieel zelfstandig kunnen worden. KS Foundation ondersteunt 
het project om vrouwen op te leiden tot tuktuk drivers. Tuktuks zijn de lokale goedkope taxi’s. FemTuk wil 
vrouwen opleiden zodat lokale vrouwen en toeristen veilig vervoert kunnen worden. 

Stipulae 
Deze stichting is actief in Tanzania. Zij willen door kennis overdracht bijdragen aan voedselzekerheid 
en de verlaging van jeugdwerkloosheid. In Same (Noord Tanzania) zijn zij een project gestart wat al 
bestaande jonge ondernemers of jongeren met potentie helpt een business op te zetten of te verbeteren. 
KS Foundation ondersteunt dit project van hen. 
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Visiedag 
Tot zover een overzicht van heel wat projecten binnen het particulier initiatief die wij ondersteund 
hebben. Al in het jaarverslag van 2018 schreef ik dat we ons graag op deze groep richten: het zijn 
vaak kleine projecten, waar mensen persoonlijk begeleid worden en dit goed ingebed zijn in de 
lokale cultuur. Er blijft weinig geld aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen en de organisaties 
in Nederland hebben direct contact met de projecten in Afrika, waar ze vaak erg betrokken bij zijn. 

Nu we wat jaren meedraaien, merken we ook dat onze doelstelling: ‘deelnemers duurzaam financieel 
zelfstandig laten worden’ voor kleiner organisaties best ingewikkeld is. Trainingen aanbieden lukt hen 
wel, we hebben nu iemand die Tuk Tuks aangeschaft heeft, maar grote investeringen is vaak lastig 
voor deze stichtingen. Wij zijn ervan overtuigd dat de trainingen die we financieren bijdragen aan de 
economische zelfstandigheid van mensen en financieren deze daarom ook graag, maar zouden ook 
graag ander soort projecten ondersteunen. 

Een andere overweging is PI’s vaak relatief kleine aanvragen doen, gemiddeld zo’n 15.000- 20.000 euro 
en bij jaarlijkse donatie van 600.000 euro vanuit KS Industries vraagt het veel van ons bestuur om al 
deze aanvragen goed te lezen, te bespreken en te volgen, want wij willen graag een heldere evaluatie 
tussendoor en achteraf ontvangen. 

Nu hebben we hiervoor ITI al: een project waar in Nederland iemand salaris voor ontvangt en daarmee 
meer uren kan inzetten, zodat het project in Rwanda ook groter opgezet wordt. In Nederland gaan 
grotere bedragen richting Gevangenzorg en de Haven (daarover lees je later meer), maar we hadden 
nog ruimte om een organisatie met een substantieel bedrag te ondersteunen. 

Bij het de financiering van ITI is het interessant dat een gedeelte van het geld als gift gegeven wordt 
(hiermee worden de jongeren getraind) en een groter gedeelte als lening (dit geld wordt gebruikt om de 
jongeren een lening van te geven). Deze lening krijgen wij over een aantal jaar (mits het project goed 
gedraaid heeft, we zijn geen bank) terugbetaald. Hiermee worden we voor onze uitgaven als stichting 
iets minder afhankelijk van de winst van KS Industries en door de terugbetaling wordt ontwikkelingshulp 
echt meer ontwikkelingssamenwerking. 

Een deelnemer uit het ITI project, © Geoff Bartlett Photography
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Truvalu
Als bestuur zijn we daarom opzoek gegaan naar een groter project wat zowel ‘geef geld’ als een lening 
kon gebruiken. Binnen ontwikkelingssamenwerkingen kom je dan uit bij projecten die vallen onder de 
term ‘impact investment’: investeren met impact. We hebben ons op onze visiedag van 2020 hierin 
verdiept. Wat houdt impact investeren precies in, waar moet je op letten, welke voorwaarden kun je 
stellen. Al eerder hadden we gesproken met Wim Hasselman van MissionInvest. Hij zorgt ervoor dat 2 
werelden (organisaties die fondsen nodig hebben en mensen die juist geld willen inzetten) gekoppeld 
worden. Via Wim zijn we in contact gekomen met Truvalu die voor hun project in Kenia op zoek was naar 
een investering. Truvalu investeert in Oost-Afrika in het optimaliseren van lokale bedrijven die voedsel 
verwerken. Daarmee bieden ze de mogelijkheid van een stabiele afzet aan een grote groep boeren. 
Wanneer deze lokale middenstand stabiel is of groeit, is de impact op gezinnen enorm! Wij hebben een 
flink bedrag geleend aan Truvalu waarmee zij meer geld via banken kunnen gaan lenen om met de 
bedrijven in hun portfolio nieuwe stappen te zetten. Ook hebben we een schenking gedaan waarmee het 
team van Truvalu in Kenia betaald wordt om de bedrijven te begeleiden. 

ITI
Al eerder noemde ik ITI. Het programma waarbij jongeren (die al een bedrijfje hadden of eentje wilde 
starten) via een strenge selectie konden deelnemen aan een coaching programma, wat uitmondde in een 
investeringsaanvraag. Door Covid-19 kwam de lokale bank waarmee zij samenwerken in de problemen 
en daarom is ITI op zoek gegaan naar een andere samenwerkingspartner. Dit proces liep eind van het 
jaar nog, hopelijk lukt het om in 2021 ook weer leningen uit te zetten. Want het coachen van groepen is 
binnen de beperkingen die Rwanda vanwege Covid had, gewoon doorgegaan. Heel wat jongeren zijn 
getraind en wachten nu eind 2020 tot hun investering aanvraag in behandeling genomen wordt. Het zou 
ook kunnen dat de eerste samenwerkingspartner voldoende hersteld, we gaan het meemaken. 2020 was 
voor hen een intensief jaar, we kijken uit naar mooie resultaten in 2021.

Een deelnemer uit het ITI project, © Geoff Bartlett Photography
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Gevangenenzorg
In Nederland hebben we de samenwerking met Gevangenzorg voortgezet. Voor ons is een organisatie 
als Gevangenzorg (professionals op kantoor die vrijwilligers coachen in hun bezoeken en hun 
werk op bijvoorbeeld de Compagnie) fijn om te financieren. In vergelijking met projecten in Afrika 
‘kost’ begeleiding in Nederland veel meer, maar door de vele (goed getrainde) vrijwilligers bereikt 
Gevangenzorg (voor Nederlandse begrippen) met relatief weinig geld mooie resultaten! In 2020 hebben 
we met een gedeelte van onze gift opnieuw de Compagnie ondersteund. Deze afdeling had veel last van 
Covid-19. Juist de aanwezigheid van vrijwilligers tijdens de avonduren, wat nu niet toegestaan is, maakte 
deze afdeling speciaal. Zo goed en zo kwaad als het ging is de begeleiding en het contact digitaal 
doorgegaan. Hopelijk kunnen de vrijwilligers snel weer terecht op de Compagnie. 
In 2020 is Gevangenenzorg gestart met Op Stap. Het doel van dit traject is om gedetineerden die 
niet naar de compagnie willen of kunnen, zodanig te begeleiden dat ze met een baan of zinvolle 
dagbesteding de gevangenis verlaten. Vrijwilligers van Gevangenzorg worden speciaal hiervoor opgeleid 
en samen met de adviseur arbeidsintegratie gaat Gevangenenzorg dan op zoek naar een goede, 
passende baan voor na de detentie. Voordeel van dit programma is dat het landelijk gedraaid kan 
worden, terwijl de Compagnie vooral interessant is voor gedetineerden waarvan de familie in de buurt 
van Rotterdam woont. Een gedeelte van Op Stap is door KS Foundation gefinancierd. 

De Haven
Al in 2019 nam de Haven contact met ons op. De Haven is een organisatie die in Den Haag dichtbij 
vrouwen die in de prostitutie werken wil zijn. Zo bezoeken vrijwilligers de prostituees in de Haagse 
rosse buurt en clubs en zoeken ze ook via internet contact met escort dames. Er werken ook mannen 
of transgenders in de prostitutie, ook zij zijn welkom bij de Haven, maar voor het gemak hebben we 
het over vrouwen. Wanneer de vrouwen willen uitstappen, gaat de Haven graag deze weg met hen 
in. Uitstappen is niet eenvoudig. Veel vrouwen spreken onvoldoende Nederlands om iets anders te 
gaan doen terwijl hun thuisfront wel inkomen verwacht. Ze huren niet altijd legaal, waardoor ze geen 
huurtoeslag kunnen aanvragen. Ze hebben weinig contacten buiten de prostitutie en hebben ook 
vaak geen werkervaring. Echt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; de doelgroep waar KS 
Foundation zich in Nederland op richt. Toen de Haven in 2019 contact opnam vroegen ze of wel wilden 
nadenken of we hun ‘jobcoach’ wilde gaan financieren. Dat is de professional die met een prostituee 
die wil uitstappen, nadenkt over hoe zij in haar nieuwe leven haar geld zou willen verdienen. Samen 
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Het bestuur van links naar rechts: Jacomine Noordzij (voorzitter), Marien Bac (penningmeester), 
Lienke van Dijk (secretaris), Marnix Paul, Aliene Otte

bekijken ze welke talenten de vrouw heeft, welke mogelijkheden tot opleiding er zijn of zoeken ze naar 
een werkplek. Terwijl we hier over nadachten brak Covid-19 uit en moesten alle privé clubs en ramen 
dicht. De vrouwen zaten direct zonder inkomsten en stichting de Haven had het super druk! Ze hielpen 
vrouwen met een Tozo aanvraag en gaven voedselpakketten. Deze periode van een gedwongen pauze 
gaf een heel aantal vrouwen de rust om na te denken over hoe ze hun leven wilden vervolgen. Terug 
achter de ramen of iets anders… Een heel aantal nam de beslissing om te stoppen en vroeg de Haven 
om hulp bij het vormgeven van een ander leven. Voor ons was dit het moment om versneld geld te gaan 
geven. Samen met de gemeente den Haag hebben we er zo voor kunnen zorgen dat de Haven in 2020 
veel meer vrouwen heeft kunnen begeleiden. De jobcoach had het zo druk, dat haar traject ingekort 
is. Via LinkedIn zijn CV’s van vrouwen verspreid, wat tot een mooi aantal contracten geleid heeft. 
Uitstappen blijft een langdurig traject en daarom blijft voor veel van deze vrouwen maatschappelijke hulp 
nodig, maar zo zijn inkomsten veilig gesteld. 

Als KS Foundation zijn we blij dat we nu in Nederland 2 mooie organisaties die mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt helpen een nieuw leven te starten mogen ondersteunen. Eentje die zich voornamelijk op 
mannen richt en eentje die vooral vrouwen in hun trajecten heeft. 

Al met al hebben we in 2020 heel wat meer organisaties ondersteund als in voorgaande jaren. Dat 
kunnen jullie in het financiële gedeelte van dit jaarverslag ook zien! We ondersteunden zoveel projecten 
dat we richting het einde van het jaar zelfs op onze website gezet hebben dat we geen nieuwe 
aanvragen in behandeling nemen. In 2020 hebben we hierdoor gezorgd dat onze reserves beter passen 
bij onze stichting dan voorheen. We hebben als bestuur afgesproken dat we rond de 350.000 – 400.000 
euro reserve willen houden, zodat we – mocht KS Industries een jaar geen winst draaien – toch onze 
lopende samenwerkingen vorm kunnen blijven geven. 

Voor sommige lezers zal KS Industries een nieuwe naam zijn, dat klopt: KS Profiel heet voortaan KS 
Industries, een naam die beter past bij hun corebusiness: systeemleverancier. Covid-19 had ook voor 
hen gevolgen, dat maakte dat de schenking die we eind van het jaar van hen ontvingen minder was als 
voorgaande jaren. Maar gelukkig maakten ze wel winst! Daar zijn we heel dankbaar voor. In 2021 zullen 
we nog steeds rustig aan moeten doen, maar we kunnen onze vaste organisaties blijven ondersteunen 
en daar zijn we blij mee!

Wie de website af en toe bekijkt heeft kunnen zien dat we in ons bestuur een wisseling hebben gehad. 
We hebben afscheid genomen van Ellen Hameeteman en Aliene Otte verwelkomt en zijn blij met de 
kennis die zijn in de praktijk opgedaan heeft. 
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Jaarrekening 2020

Balans per 31 december 2020 
(na resultaatbestemming)

31-12-2020 31-12-2019

Activa

Leningen u/g (t.b.v. projecten) € 496.228 € 197.622

Nog te ontvangen rente leningen € 500 -

Liquide middelen € 823.071 € 1.502.313

Totale activa € 1.319.799 € 1.699.924

Passiva

Eigen vermogen

Continuiteitsreserve € 478.148 € 5.000

Algemene reserve

Stand 1-1 € 4.713 -

Exploitatieresultaat boekjaar - € 379.340 € 188.484

Naar continuiteitsreserve - € 473.148 - € 2.000

Mutatie aan te wenden subsidies - € -298.617 -  

Mutaties bestemmingsreserves € 1.146.892 - € 181.771

Stand 31-12 € 5 00 € 4.713 

Bestemmingsreserves

Projecten buitenland € 170.108 € 1.240.000

Projecten binnenland € 173.000 € 250.000

€ 343.108 € 1.490.000

Aan te wenden subsidies € 496.228 € 197.611

Nog te betalen bedragen € 1.815 € 2.600

Total passiva € 1.319.799 € 1.699.924
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Staat van baten en lasten over 2020 2020 2019

Baten

Ontvangen donaties € 340.000 € 600.000

Rente banken - € 13

Rente leningen u/g € 500 -

Totaal Baten € 340.500 € 600.013

Lasten

Besteed aan doelstelling € 715.778 € 249.997

Uitgeleend t.b.v. doelstelling - € 153.711

Beheer en administratie € 3.644 € 1.988

Marketing € 417 € 5.834

Totaal Lasten € 719.840 € 411.529

Resultaat boekjaar - € 379.340 € 188.484

Ondertekening van de jaarrekening
Barendrecht, 29 06 2021

Bestuur:

J. Noordzij – de Kok (voorzitter)   L. van Dijk (secretaris)

M.A. Paul      A. Otte

M. Bac (penningmeester)



infoksfoundation.nl
www.ksfoundation.nl

rsin 85 70 94 543
kvk  67 61 58 99

ks foundation is een algemeen 
nut beogende instelling (ANBI)


