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Profiel	  van	  stichting	  Tjeko	  
Tjeko	  is	  een	  social-‐profit	  organisatie	  die	  zich	  inzet	  voor	  de	  kinderen	  van	  Uganda.	  Tjeko	  wil	  deze	  
kinderen,	  die	  praktisch	  het	  leven	  van	  een	  volwassene	  leiden,	  de	  mogelijkheid	  bieden	  puur	  kind	  te	  
zijn;	  te	  spelen	  en	  te	  lachen.	  Want	  ieder	  kind	  heeft	  recht	  op	  een	  stukje	  zorgeloosheid	  en	  het	  recht	  om	  
te	  genieten	  van	  kind-‐zijn.	  

Geschiedenis	  
Oprichters	  Ferdi	  en	  Tatiana	  van	  den	  Bergh	  woonden	  in	  2008	  vier	  maanden	  in	  het	  centrum	  van	  de	  
stad	  Jinja,	  en	  ontdekten	  dat	  er	  in	  Uganda	  een	  totaal	  gebrek	  is	  aan	  plaatsen	  en	  mogelijkheden	  om	  te	  
spelen.	  De	  honderdduizenden	  kinderen	  in	  het	  Jinja-‐district	  gaan	  naar	  school	  en	  werken,	  maar	  voor	  
spelen	  is	  er	  nagenoeg	  geen	  tijd	  of	  ruimte.	  

Hoewel	  50%	  van	  de	  bevolking	  van	  Uganda	  jonger	  is	  dan	  vijftien	  jaar,	  leeft	  praktisch	  iedereen	  het	  
leven	  van	  een	  volwassene.	  Kinderen	  hebben	  behoefte	  aan	  ontspanning	  en	  aan	  een	  positieve	  
stimulans.	  Ferdi	  van	  den	  Bergh	  wilde	  iets	  doen	  aan	  deze	  behoefte	  en	  richtte	  in	  2010	  Tjeko	  op.	  

Onze	  naam	  Tjeko	  is	  afgeleid	  van	  het	  woord	  cheko	  uit	  het	  Shahili.	  Checko	  betekent	  ‘gelach’	  en	  ‘plezier	  
maken’	  	  

Naast	  het	  feit	  dat	  de	  kinderen	  behoefte	  hebben	  aan	  kind-‐zijn,	  is	  iets	  als	  een	  speel-‐	  of	  pretpark	  een	  
gat	  in	  de	  Ugandese	  markt.	  Tjeko	  streeft	  er	  ook	  naar	  van	  waarde	  te	  zijn	  voor	  de	  lokale	  economie.	  Dit	  
door	  te	  investeren	  in	  partners	  en	  ook	  door	  het	  creëren	  van	  werkgelegenheid.	  De	  prioriteit	  blijft	  het	  
kind.	  

Visie	  
Every	  child	  should	  have	  a	  childhood	  

• Tjeko	  gelooft	  dat	  ieder	  kind	  recht	  heeft	  op	  stuk	  zorgeloosheid.	  Spelen	  is	  de	  ultieme	  
manier	  om	  van	  kind-‐zijn	  te	  genieten.	  

• Tjeko	  wil	  gehoor	  geven	  aan	  VN-‐artikel	  31	  van	  het	  ‘Internationaal	  verdrag	  inzake	  de	  
rechten	  van	  het	  kind’:	  

‘Het	  kind	  heeft	  recht	  op	  rust	  en	  vrije	  tijd,	  om	  te	  spelen	  en	  op	  recreatie,	  en	  om	  deel	  te	  nemen	  
aan	  kunst	  en	  cultuur.	  De	  overheid	  zorgt	  ervoor	  dat	  ieder	  kind	  gelijke	  kansen	  heeft	  om	  dit	  
recht	  te	  realiseren	  en	  bevordert	  recreatieve,	  artistieke	  en	  culturele	  voorzieningen	  voor	  
kinderen.’	  

• Het	  leven	  wordt	  verrijkt	  door	  spel	  en	  plezier;	  vele	  wetenschappelijke	  onderzoeken	  
hebben	  de	  waarde	  van	  spelen	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  bewezen.1	  

• Tjeko	  erkent	  zowel	  de	  sociaal-‐emotionele	  behoefte	  van	  de	  Ugandese	  kinderen	  als	  de	  
economische	  behoefte	  aan	  een	  initiatief	  als	  dat	  van	  Tjeko.	  In	  Uganda	  is	  er	  nog	  geen	  
enkel	  speelpark.	  

Missie	  
Verhoog	  de	  levenskwaliteit	  van	  een	  kind	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Zie	  bijvoorbeeld	  de	  vele	  publicaties	  in	  het	  boek	  ‘The	  Child’s	  Right	  to	  Play:	  A	  Global	  Approach’	  (2004).	  	  
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Tjeko’s	  missie	  is	  kinderen	  de	  kans	  te	  geven	  te	  spelen,	  met	  mooie	  spullen,	  op	  een	  plaats	  die	  speciaal	  
voor	  hen	  gemaakt	  is.	  We	  willen	  deze	  kinderen	  een	  veilige,	  stimulerende	  omgeving	  bieden,	  die	  hun	  
ontwikkeling	  bevordert.	  

Een	  kind	  dat	  kan	  genieten	  van	  een	  zorgeloze	  jeugd	  is	  een	  kind	  met	  een	  betere	  toekomst.	  

Doel	  
Verschil	  maken	  in	  het	  leven	  van	  een	  kind	  en	  Uganda	  op	  weg	  helpen	  naar	  een	  betere	  toekomst	  

Bovenal	  wil	  Tjeko	  kinderen	  een	  dag	  hoogwaardig	  plezier	  bieden:	  sport,	  spel,	  ontspanning	  en	  
vrolijkheid.	  Dit	  verrijkt	  hun	  leven	  en	  bevordert	  hun	  ontwikkeling.	  Deze	  kinderen	  zijn	  de	  toekomst	  van	  
Uganda.	  

Daarnaast	  wil	  Tjeko	  –	  op	  de	  lange	  termijn	  –	  het	  speelpark	  Tjeko	  Fun	  Village	  bouwen,	  om	  structureel	  
een	  verschil	  te	  kunnen	  maken	  in	  het	  leven	  van	  duizenden	  kinderen.	  Ook	  kunnen	  we	  met	  Tjeko	  Fun	  
Village	  de	  lokale	  economie	  stimuleren;	  een	  win-‐winsituatie.	  
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Social	  profit	  
Tjeko	  is	  een	  social-‐profit	  organisatie:	  een	  sociale	  onderneming	  zonder	  geldelijk	  winstoogmerk	  die	  het	  
tweeledige	  doel	  nastreeft	  om	  (1)	  inkomsten	  te	  verwerven	  door	  een	  product	  of	  dienst	  aan	  te	  bieden	  
en	  (2)	  tegelijkertijd	  van	  waarde	  te	  zijn	  voor	  de	  leefomgeving	  op	  sociaal,	  economisch	  en/of	  cultureel	  
gebied.	  

De	  inkomsten	  die	  Tjeko	  in	  Uganda	  genereert	  d.m.v.	  toegangsbewijzen	  vallen	  onder	  punt	  1;	  met	  de	  
uitvoering	  van	  onze	  activiteiten	  proberen	  we	  zowel	  op	  sociaal,	  economisch	  als	  cultureel	  gebied	  van	  
waarde	  te	  zijn	  (zie	  ‘Activiteiten’,	  p.7).	  	  	  

Beleid	  
Ook	  in	  Tjeko’s	  beleid	  staat	  het	  kind	  centraal,	  we	  willen	  dat	  iedereen	  die	  betrokken	  is	  bij	  Tjeko	  
volledig	  achter	  de	  visie	  staat.	  Vrijwilligers,	  werknemers	  en	  sponsors:	  een	  hart	  voor	  kinderen	  en	  
spelen	  is	  essentieel!	  	  
Tjeko	  is	  een	  stichting	  die	  streeft	  naar	  vernieuwing	  en	  groei,	  er	  wordt	  gezocht	  naar	  out-‐of-‐the-‐box	  
ideeën,	  naar	  passie	  en	  creativiteit.	  Initiatief	  wordt	  gewaardeerd.	  
Heldere	  en	  positieve	  communicatie	  is	  binnen	  een	  internationale	  organisatie	  als	  Tjeko	  van	  het	  
grootste	  belang.	  De	  stichting	  streeft	  dan	  ook	  naar	  transparantie,	  zowel	  intern	  als	  naar	  buiten	  toe.	  
Van	  elkaar	  leren	  en	  elkaar	  inspireren.	  
Al	  onze	  activiteiten	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland	  moeten	  stroken	  met	  onze	  kindgerichte	  visie	  en	  ons	  idee	  
van	  verantwoord	  plezier	  maken.	  	  	  	  

Activiteiten	  
Op	  dit	  moment	  is	  de	  primaire	  activiteit	  de	  Tjeko	  Fun	  Fair:	  een	  gigantische	  speelplaats	  waar	  kinderen	  
zich	  één	  dag	  helemaal	  uit	  kunnen	  leven.	  Denk	  aan	  skelters,	  skippyballen,	  trampoline’s,	  luchtkussens,	  
maar	  ook	  aan	  theater,	  creativiteit	  en	  ontspanning.	  Vormen	  van	  spel	  en	  plezier	  waar	  Ugandese	  
kinderen	  normaal	  gesproken	  alleen	  van	  kunnen	  dromen.	  De	  kinderen	  worden	  van	  activiteit	  naar	  
activiteit	  geleid	  en	  spelen,	  lachen,	  leren	  en	  genieten	  de	  hele	  dag	  door.	  Als	  thema	  van	  de	  Fun	  Fair	  is	  
gekozen	  voor	  VN-‐artikel	  31	  van	  het	  ‘Internationaal	  verdrag	  inzake	  de	  rechten	  van	  het	  kind’.	  Dit	  artikel	  
is	  op	  unieke	  wijze	  vertaald	  naar	  een	  cartoonconcept,	  waarbij	  verschillende	  karakters	  de	  verschillende	  
uitgangspunten	  van	  het	  artikel	  tot	  leven	  brengen.	  Dit	  gebeurt	  onder	  leiding	  van	  het	  hoofdkarakter,	  
een	  aap	  met	  de	  naam	  Tjeko.	  

Het	  unieke	  aan	  de	  Fun	  Fair	  is	  dat	  het	  mobiel	  is.	  Hierdoor	  kan	  er	  met	  het	  gehele	  “park”	  van	  plaats	  
naar	  plaats	  getrokken	  worden	  en	  zo	  veel	  mogelijk	  kinderen	  een	  dag	  plezier	  geboden	  worden.	  Zaken	  
als	  onderhoud	  zijn	  bovendien	  makkelijker	  te	  realiseren.	  

Toegang	  tot	  de	  Fun	  Fair	  is	  niet	  gratis.	  Een	  dag	  Tjeko	  is	  onwijs	  waardevol	  en	  van	  hoge	  kwaliteit.	  Iets	  
wat	  geld	  kost	  wordt	  bovendien	  meer	  gewaardeerd	  dan	  iets	  wat	  gratis	  is.	  De	  prijs	  is	  zo	  laag	  mogelijk,	  
zodat	  ook	  de	  allerarmste	  kinderen	  zich	  een	  dag	  rijk	  kunnen	  voelen.	  

Tjeko	  wil	  mensen	  niet	  alleen	  iets	  geven,	  maar	  ook	  toerusten,	  en	  heel	  bewust	  samenwerken	  met	  
organisaties	  en	  individuen	  ter	  plekke.	  D.m.v.	  de	  Tjeko	  Academy	  worden	  Ugandese	  jongvolwassenen	  
getraind	  om	  de	  Fun	  Fair	  te	  leiden.	  Zij	  krijgen	  training	  in	  o.a.	  leiderschap,	  presentatie	  en	  
communicatie.	  Daarnaast	  moedigt	  Tjeko	  hen	  aan	  om	  constructief	  aan	  hun	  toekomst	  te	  werken,	  en	  
geeft	  hen	  hiervoor	  nuttige	  handreikingen.	  
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De	  Tjeko	  Academy	  is	  in	  eerste	  instantie	  bedoeld	  om	  kundige	  en	  enthousiaste	  begeleiders	  te	  trainen,	  
maar	  de	  jongvolwassenen	  nemen	  de	  opgedane	  kennis	  en	  vaardigheden	  mee	  en	  profiteren	  er	  ook	  
buiten	  de	  Fun	  Fair	  van.	  

Met	  de	  opbrengsten	  van	  de	  toegangsbewijzen	  dekken	  we	  slechts	  een	  minimaal	  deel	  van	  de	  kosten.	  
Met	  giften	  van	  donateurs	  en	  door	  fondswervingsacties	  in	  het	  westen,	  zogenaamde	  Fun(d)raisers,	  
wordt	  het	  benodigde	  geld	  bij	  elkaar	  gehaald.2	  Tjeko	  streeft	  naar	  vernieuwende	  en	  creatieve	  acties,	  
die	  uitnodigend	  zijn	  om	  aan	  mee	  te	  doen.	  Een	  enthousiaste	  gift	  gaat	  boven	  een	  gift	  uit	  schuldgevoel.	  

Een	  project	  wat	  hieruit	  voortgevloeid	  is,	  is	  Tjeko	  LIVE,	  een	  groeiend	  onderdeel	  van	  Tjeko	  in	  
Nederland.	  Tjeko	  LIVE	  is	  een	  veelzijdig	  basisschoolproject,	  dat	  bestaat	  uit	  verschillende	  onderdelen:	  

• Een	  geweldige	  voorstelling	  door	  medewerkers	  van	  Tjeko	  
• Prachtige	  lesmaterialen	  ontwikkeld	  door	  Tjeko	  (in	  samenwerking	  met	  deskundigen)	  
• Een	  grote	  fun(d)raiser,	  geheel	  in	  de	  stijl	  van	  de	  Ugandese	  Tjeko	  Fun	  Fair	  

	  

Tjeko	  LIVE	  is	  een	  leerzaam	  project	  waar	  kinderen	  veel	  plezier	  aan	  beleven,	  dat	  tegelijkertijd	  het	  
netwerk	  van	  Tjeko	  uitbreidt.	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  ‘Fun(d)raiser’	  is	  een	  term	  afgeleid	  van	  het	  Engelse	  fundraiser	  (fondswervingsactie);	  we	  laten	  het	  element	  fun	  
graag	  extra	  naar	  voren	  komen.	  
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Bestuursveslag 

Activiteiten	  Uganda	  
In	  2013	  hebben	  wij	  ons	  meer	  toegelegd	  op	  het	  'faciliteren	  van	  grotere	  NGO's	  die	  actief	  zijn	  in	  
Uganda’.	  Tjeko	  is	  vanaf	  haar	  start	  in	  2009	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  andere	  NGO’s	  die	  zich	  richten	  op	  het	  
welzijn	  van	  kinderen.	  Deze	  organisaties	  richten	  zich	  vaak	  vooral	  op	  de	  eerste	  levensbehoeftes	  zoals	  
voedsel,	  water,	  kleding,	  onderdak,	  medische	  zorg	  en	  educatie.	  Tjeko	  richt	  zich	  meer	  op	  de	  sociaal-‐
emotionele	  behoefte	  en	  ontwikkeling	  van	  een	  kind	  en	  kan	  daardoor	  een	  waardevolle	  aanvulling	  zijn	  
op	  de	  projecten	  van	  deze	  NGO’s.	  

NGO’s	  
Ons	  doel	  om	  zoveel	  mogelijk	  kinderen	  een	  dag	  speelplezier	  te	  geven,	  kan	  alleen	  in	  samenwerking	  
met	  andere	  NGO’s.	  Deze	  organisaties	  werken	  met	  de	  allerarmsten	  van	  de	  bevolking.	  Kinderen	  die	  
normaal	  nooit	  een	  kans	  zouden	  hebben	  om	  te	  genieten	  van	  een	  geheel	  verzorgde	  dag	  van	  spel	  en	  
plezier.	  Via	  deze	  NGO’s	  krijgen	  deze	  kinderen	  die	  kans	  wel.	  Ook	  dient	  samenwerking	  met	  andere	  
NGO’s	  ons	  andere	  kenmerk:	  ons	  Social-‐Profitprincipe:	  door	  samenwerking	  met	  andere	  NGO’s	  kunnen	  
lokaal	  inkomsten	  worden	  gegenereerd	  door	  de	  dienst	  die	  we	  daar	  aanbieden.	  	  

Wij	  zijn	  zeer	  dankbaar	  voor	  de	  eerste	  vormen	  van	  samenwerking	  met	  twee	  vooruitstrevende	  NGO’s,	  
te	  weten	  War	  Child	  Holland	  en	  Compassion	  Nederland.	  Hierbij	  erkennen	  wij	  dat	  Compassion	  een	  
organisatie	  is	  zoals	  beschreven	  in	  de	  eerdere	  alinea,	  terwijl	  War	  Child	  ook	  meer	  actief	  is	  op	  het	  
gebied	  van	  de	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling	  van	  kinderen,	  in	  het	  bijzonder	  in	  voormalige	  
oorlogsgebieden.	  Ook	  War	  Child	  heeft	  VN-‐artikel	  31	  van	  het	  ‘Internationaal	  verdrag	  inzake	  de	  
rechten	  van	  het	  kind’	  als	  uitgangspunt	  voor	  haar	  activiteiten.	  	  

War	  Child	  
In	  2013	  werden	  wij	  benaderd	  door	  Ernst	  Suur,	  Programmadirecteur	  Africa	  van	  War	  Child	  Holland.	  
War	  Child	  wil	  een	  Fun	  Fair	  op	  twee	  locaties	  in	  N-‐Uganda	  (voormalig	  oorlogsgebieden	  LRA,	  rebellen	  
leger	  van	  Joseph	  Cony),	  te	  weten	  Gulu	  en	  Kitkum.	  Om	  het	  voor	  Nederlanders	  mogelijk	  te	  maken	  mee	  
te	  gaan	  om	  deze	  Fun	  Fairs	  te	  realiseren,	  werd	  besloten	  de	  periode	  van	  kerst	  en	  nieuwjaar	  2013/2014	  
te	  gebruiken	  voor	  de	  Fun	  Fairs.	  	  

In	  september	  2013	  bezocht	  Ferdi	  van	  den	  Bergh	  het	  Ugandese	  hoofdkantoor	  van	  War	  Child	  in	  
Kampala,	  Uganda.	  Hier	  werd	  een	  verdere	  samenwerking	  vormgegeven	  en	  afspraken	  gemaakt	  over	  de	  
te	  verrichten	  actiepunten	  voor	  beide	  partijen.	  

In	  oktober	  maakte	  War	  Child	  Uganda	  een	  aantal	  ingrijpende	  veranderingen	  mee.	  Gevolg	  hiervan	  was	  
dat	  afgesproken	  actiepunten	  moeilijk	  te	  realiseren	  waren	  voor	  War	  Child.	  Wel	  kon	  Tjeko	  gebruik	  
blijven	  maken	  van	  de	  relaties	  en	  het	  netwerk	  van	  WCH.	  Onze	  team	  van	  voorbereiders	  was	  in	  staat	  
om	  de	  ingeslagen	  weg	  verder	  uit	  te	  werken.	  Meer	  over	  deze	  resultaten	  leest	  u	  verderop	  onder	  het	  
kopje	  Fun	  Fairs	  (p.11)	  

Al	  liep	  de	  samenwerking	  met	  War	  Child	  anders	  dan	  verwacht,	  in	  essentie	  was	  het	  duidelijk	  dat	  
samenwerking	  met	  grotere	  NGO’s	  als	  War	  Child	  zeker	  mogelijk	  is.	  Ook	  zullen	  War	  Child	  en	  Tjeko	  in	  de	  
toekomst	  wellicht	  werken	  aan	  andere	  projecten.	  
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Compassion	  Nederland	  	  
Dit	  jaar	  werden	  wij	  ook	  benaderd	  door	  Compassion	  Nederland.	  Deze	  organisatie	  ondersteunt	  in	  
Uganda	  bijna	  80000	  kinderen	  structureel	  door	  middel	  van	  sponsoring.	  De	  Nederlandse	  organisatie	  
‘de	  4e	  Musketier’	  organiseert	  voor	  Compassion	  een	  jaarlijkse	  fundraiser	  in	  Uganda	  voor	  Nederlandse	  
betrokkenen.	  Deze	  Nederlanders	  reizen	  af	  naar	  Uganda	  om	  ter	  plekke	  een	  marathon	  te	  rennen.	  De	  
gesponsorde	  gelden	  komen	  ten	  goede	  aan	  het	  project	  van	  Compassion	  Uganda.	  ‘De	  4e	  Musketier’	  
was	  op	  zoek	  naar	  een	  invulling	  voor	  een	  speeldag	  waarbij	  de	  75	  renners	  op	  een	  leuke	  manier	  in	  
contact	  konden	  komen	  met	  een	  groep	  van	  600	  gesponsorde	  kinderen	  van	  Compassion.	  	  

In	  november	  2013	  hebben	  wij	  het	  Nederlandse	  team	  van	  Compassion	  en	  de	  4e	  Musketier	  ontmoet	  
en	  zijn	  voorbereidingen	  begonnen	  voor	  de	  Fun	  Fairs	  van	  mei	  2014.	  

Tjeko	  Academy	  	  
Door	  middel	  van	  de	  Tjeko	  Academy	  worden	  Ugandese	  jongvolwassenen	  getraind	  om	  de	  Fun	  Fair	  te	  
leiden.	  Zij	  krijgen	  training	  in	  o.a.	  leiderschap,	  presentatie	  en	  communicatie.	  Daarnaast	  moedigt	  Tjeko	  
hen	  aan	  om	  constructief	  aan	  hun	  toekomst	  te	  werken,	  en	  geeft	  hen	  hiervoor	  nuttige	  handreikingen.	  

In	  N-‐Uganda	  is	  een	  nieuw	  team	  van	  30	  jongeren	  getraind,	  die	  uiteindelijk	  de	  Fun	  Fairs	  uitgevoerd	  
hebben,	  samen	  met	  9	  vrijwilligers	  uit	  Jinja.	  Door	  een	  combinatie	  te	  maken	  van	  studenten	  uit	  Gulu	  en	  
Kitgum	  konden	  alle	  kinderen	  in	  eigen	  dialect	  aangesproken	  worden.	  De	  training	  werd	  gegeven	  onder	  
leiding	  van	  Tatiana	  van	  den	  Bergh.	  Voorafgaand	  aan	  de	  Academy	  in	  Gulu	  werd	  het	  team	  van	  9	  Jinja	  
vrijwilligers	  getraind	  om	  mee	  te	  werken	  aan	  de	  training.	  Het	  toerusten	  van	  lokale	  bevolking	  om	  de	  
Tjeko	  Academy	  te	  leiden	  is	  een	  gewenste	  ontwikkeling	  en	  deze	  Academy	  was	  daar	  een	  voorzichtige	  
eerste	  aanzet	  toe.	  	  
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Fun	  Fairs	  
In	  2013	  werden	  uiteindelijk	  de	  5	  Fun	  Fairs	  van	  Gulu	  uitgevoerd,	  terwijl	  alleen	  nog	  de	  voorbereidingen	  
voor	  de	  Kitgum	  Fairs	  in	  2013	  plaatsvonden.	  

De	  aantallen	  bezoekers	  voor	  de	  Gulu	  Fun	  Fairs	  waren	  onwaarschijnlijk	  laag	  in	  vergelijking	  met	  
eerdere	  Fun	  Fairs	  in	  Jinja	  en	  Iganga.	  Gemiddeld	  bezochten	  slechts	  150	  kinderen	  per	  dag	  de	  Fun	  Fair.	  
Dit	  kwam	  onder	  andere	  door	  de	  timing	  van	  de	  Fun	  Fairs.	  De	  periode	  tussen	  kerst	  en	  oud	  en	  nieuw	  
bleek	  voor	  veel	  families	  in	  de	  stad	  reden	  te	  zijn	  om	  naar	  het	  plattenland	  terug	  te	  trekken	  voor	  
festiviteiten.	  Hierdoor	  waren	  bijvoorbeeld	  ook	  NGO’s	  die	  normaal	  met	  kinderen	  werken,	  gesloten.	  	  

Het	  tegenvallende	  bezoekersaantal	  heeft	  Tjeko	  ertoe	  doen	  besluiten	  een	  aanpassing	  te	  maken	  in	  het	  
Kitgum	  programma.	  Gekozen	  werd	  voor	  een	  ‘Fun	  Flash’	  waarbij	  een	  kleiner	  deel	  van	  de	  studenten	  en	  
vrijwilligers	  per	  vrachtwagen	  naar	  omliggende	  dorpen	  van	  de	  stad	  reed,	  om	  ter	  plekke	  zoveel	  
mogelijk	  kinderen	  de	  kans	  te	  geven	  te	  spelen	  met	  mooie	  spullen,	  op	  een	  plaats	  die	  speciaal	  voor	  hen	  
georganiseerd	  werd.	  Zodoende	  konden	  wij	  toch	  aan	  onze	  doelstelling	  voldoen.	  De	  uitvoering	  hiervan	  
was	  in	  de	  eerste	  week	  van	  januari	  2014	  en	  was	  een	  groot	  succes.	  Gevolg	  was	  dat	  veel	  meer	  kinderen	  
uiteindelijk	  de	  Fun	  Fairs	  bezochten.	  Meer	  dan	  1000	  kinderen	  bezochten	  de	  Fun	  Fairs	  op	  vrijdag	  en	  
zaterdag	  in	  Kitgum.	  

	  

Tjeko	  Trips.	  
Tijdens	  de	  eerste	  Fun	  Fairs	  van	  2011	  vergezelde	  een	  aantal	  Nederlandse	  vrijwilligers	  Tjeko	  om	  de	  Fun	  
Fairs	  tot	  een	  succes	  te	  maken.	  Ook	  dit	  jaar	  werd	  gekozen	  om	  deelnemers	  te	  zoeken	  voor	  onze	  Tjeko	  
Trips.	  Door	  het	  betrekken	  van	  vrijwilligers	  uit	  Nederland	  wordt	  een	  grotere	  groep	  toehoorders	  
bekend	  met	  onze	  visie	  en	  doel.	  De	  vrijwilligers	  dragen	  op	  voor	  al	  hun	  kosten,	  inclusief	  reis-‐	  en	  
verblijf.	  Daarnaast	  wordt	  iedere	  deelnemer	  gevraagd	  een	  extra	  bedrag	  te	  betalen	  ten	  behoeve	  van	  
de	  Fun	  Fairs.	  Veel	  deelnemers	  delen	  hun	  gebeurtenissen	  op	  sociale	  media	  en	  dit	  resulteert	  in	  nieuwe	  
fans	  en	  donateurs.	  

Dit	  jaar	  werd	  ons	  team	  via	  Tjeko	  Trips	  versterkt	  met	  6	  deelnemers.	  Lotte	  van	  Vliet,	  Martijn	  Harlaar,	  
Kinsing	  Ko,	  Jannie	  Kranendonk,	  Ellen	  Steenkamp	  en	  Jasper	  Steenkamp	  voegden	  allen	  op	  geheel	  eigen	  
wijze	  iets	  toe	  aan	  de	  Tjeko	  Fun	  Fairs	  –	  voor	  zowel	  tijdens	  de	  trips	  als	  ver	  daarna.	  Hun	  bijdragen,	  in	  de	  
vorm	  van	  onder	  andere	  onderzoek,	  uitwerking	  van	  draaiboeken,	  rapportages	  en	  brainstormsessies	  
over	  bijvoorbeeld	  de	  Fun	  Flashes	  waren	  van	  grote	  waarde	  voor	  de	  stichting.	  Wij	  willen	  hen	  allen	  dan	  
ook	  hartelijk	  bedanken	  voor	  hun	  inzet	  en	  toewijding.	  

Activiteiten	  Nederland	  

Media	  
Opnieuw	  wordt	  Tjeko	  benaderd	  door	  de	  redactie	  van	  de	  Evangelische	  Omroep.	  Voor	  het	  programma	  
‘Geloven	  op	  2’	  wordt	  iedere	  week	  ‘geloven’	  in	  een	  bepaalde	  stad	  onder	  de	  aandacht	  gebracht.	  Eind	  
december	  is	  Gouda	  aan	  de	  beurt,	  en	  tussen	  de	  reportages	  van	  Goudse	  kaarsen	  en	  kerkdiensten	  zou	  
een	  mini-‐docu	  over	  het	  werk	  van	  Gouwenaren	  Ferdi	  en	  Tatiana	  prima	  passen.	  Het	  project	  zou	  zelfs	  
goed	  samen	  vallen	  met	  een	  Fun(d)	  Raiser	  op	  Goudse	  basisschool	  Johannes	  Calvijn.	  Na	  een	  positief	  
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interview	  met	  de	  redactie	  op	  het	  Tjeko	  kantoor	  te	  Gouda	  wordt	  uiteindelijk	  toch	  besloten	  dat	  het	  
item	  te	  ‘Afrikaans’	  zal	  worden	  voor	  het	  programma.	  	  

Eigen	  Media	  
Via	  eigen	  website	  en	  nieuwsbrieven	  worden	  donateurs	  regelmatig	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  van	  de	  
ontwikkelingen	  binnen	  Tjeko.	  In	  2013	  is	  op	  diverse	  manieren	  geprobeerd	  meer	  betrokkenheid	  te	  
creëren	  bij	  donateurs,	  geïnteresseerden	  en	  nieuwe	  relaties.	  Hierin	  zijn	  de	  directe	  resultaten	  vaak	  
moeilijker	  te	  meten.	  In	  de	  toekomst	  wil	  Tjeko	  meer	  aansturen	  tot	  meetbare	  resultaten	  om	  zodoende	  
meer	  mensen	  actief	  mee	  te	  laten	  bouwen	  aan	  het	  werk	  van	  Tjeko.	  	  

Fotograaf:	  Masja	  Stolk	  	  
Een	  waardevol	  moment	  voor	  Tjeko	  is	  het	  bezoek	  van	  fotograaf	  Masja	  Stolk	  aan	  onze	  Fun	  Fair.	  Masja	  
is	  volgens	  GUP-‐magazine	  één	  van	  de	  beste	  nieuw	  opkomende	  fotografen	  van	  Nederland.	  Masja	  heeft	  
voor	  Tjeko	  een	  prachtige	  collectie	  van	  foto’s	  gemaakt	  die	  in	  de	  toekomst	  zullen	  helpen	  bij	  het	  
communiceren	  van	  de	  visie	  van	  Tjeko.	  	  

Fun(d)	  Raisers	  

Tjeko	  Live	  
in	  2011	  zijn	  we	  met	  een	  team	  vrijwilligers	  begonnen	  te	  werken	  aan	  een	  schoolcurriculum	  voor	  alle	  
klassen	  van	  de	  basisschool.	  Uitgangspunt	  is	  om	  kinderen	  zich	  ervan	  bewust	  maken	  dat	  er	  ook	  
kinderen	  onder	  totaal	  andere	  omstandigheden	  leven	  dan	  zij.	  Met	  een	  team	  van	  
basisschoolonderwijzers	  en	  een	  pedagoog	  werd	  gewerkt	  aan	  lesmateriaal	  wat	  voorbij	  een	  normale	  
fundraise-‐actie	  gaat.	  	  

Het	  resultaat:	  De	  skippyball	  fun(d)raiser	  ‘Tjeko	  Live’.	  Het	  programma	  is	  tweedelig	  en	  sluit	  aan	  bij	  de	  
doelstelling	  van	  Tjeko:	  ‘Verschil	  maken	  in	  het	  leven	  van	  een	  (in	  dit	  geval	  Nederlands)	  kind’	  en	  ‘Uganda	  
op	  weg	  helpen	  naar	  een	  betere	  toekomst’	  

De	  kennis	  die	  we	  overbrengen	  is	  niet	  bedoeld	  om	  leerlingen	  een	  schuldgevoel	  aan	  te	  praten;	  Tjeko	  
LIVE	  is	  een	  vrolijk	  project.	  Ons	  doel	  is	  de	  kinderen	  veel	  plezier	  te	  geven,	  veel	  te	  leren	  en	  ze	  verder	  te	  
laten	  kijken	  dan	  hun	  eigen	  wereld.	  Omdat	  bewustwording	  de	  sleutel	  tot	  verandering	  is.	  

In	  november	  ging	  de	  eerste	  basisschool	  direct	  van	  start.	  Met	  6	  vrijwilligers	  trapt	  Tjeko	  het	  
programma	  af	  en	  gaan	  340	  kinderen	  aan	  de	  slag	  met	  de	  sponsoractie.	  Na	  twee	  weken	  wordt	  er	  
gezamenlijk	  €8.900,61	  opgehaald.	  Dat	  is	  gemiddeld	  €23	  per	  kind.	  Daar	  staat	  tegenover	  dat	  we	  per	  
kind	  ongeveer	  €2,25	  uitgeven	  aan	  les-‐	  en	  actiematerialen.	  Hiervoor	  zijn	  diverse	  ondernemers	  
benaderd	  in	  Gouda	  die	  deze	  kosten	  gedragen	  hebben.	  Wij	  willen	  de	  volgende	  ondernemingen	  
bedanken:	  

• Coachpraktijk	  ‘Coachtime’	  	  
• Goede	  doelen	  Tankstation	  ‘de	  Baanderij’	  
• Brasserie	  en	  Pannenkoekenrestaurant	  ‘’t	  Bakhuys’	  
• Koffieleverancier	  ‘Kaars	  Koffie’.	  
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Crouwd	  Funding	  
Na	  drie	  eerder	  succesvolle	  Crouwd	  Funding	  campagnes	  blijkt	  de	  aktie	  voor	  2013	  minder	  succesvol.	  
Voor	  de	  start	  van	  onze	  reis	  naar	  Uganda	  wordt	  een	  ‘Super	  Hero’	  campagne	  gelanceerd	  op	  Facebook.	  
Doel	  is	  om	  binnen	  3	  weken	  $5000	  in	  te	  zamelen	  in	  ons	  Engelstalig	  netwerk.	  De	  resultaten	  zijn	  
uiteindelijk:	  $1414	  (28%	  van	  doel)	  	  van	  9	  sponsors	  waarvan	  3	  Nederlanders.	  	  
Mogelijke	  reden	  voor	  terleurstellende	  resultaat	  is	  timing	  in	  de	  decembermaand	  en	  te	  weinig	  
originaliteit.	  	  Uiteraard	  zijn	  wij	  wel	  zeer	  dankbaar	  voor	  de	  donateurs	  die	  wel	  	  gesponsord	  hebben.	  
	  

Tjeko	  Winter	  Event	  
Op	  zaterdag	  7	  december	  vond	  voor	  het	  eerst	  het	  Tjeko	  Winter	  Event	  plaats.	  Doel	  van	  de	  dag:	  
informeren	  over	  Tjeko,	  inspireren	  door	  Tjeko	  en	  donateurs	  werven	  voor	  Tjeko.	  Uitgangspunt	  was	  om	  
een	  kindvriendelijke	  omgeving	  te	  zoeken	  waar	  ‘het	  hele	  gezin’	  betrokken	  kon	  worden	  in	  activiteiten.	  
Monkey	  Town	  Gouda	  was	  zeer	  bereidwillig	  mee	  te	  werken	  aan	  dit	  project.	  	  
Resultaat	  was	  een	  gezellige	  zaterdag	  waarbij	  nieuwe	  relaties	  geworven	  zijn	  en	  zo’n	  €1000	  aan	  
nieuwe	  sponsorgelden	  werd	  opgehaald.	  

Conclusie:	  concept	  heeft	  potentieel	  en	  kan	  in	  de	  toekomst	  verder	  ontwikkeld	  worden.	  

Ook	  werden	  n.a.v.	  het	  winterevent	  verschillende	  kunstenaars	  benaderd	  een	  kunstwerk	  te	  maken/af	  
te	  staan	  voor	  een	  kunst	  veiling.	  Uiteindelijk	  werd	  echter	  besloten	  deze	  kunstwerken	  nog	  te	  bewaren	  
voor	  een	  groter	  evenement	  in	  de	  toekomst.	  Deze	  kunstwerken	  staan	  momenteel	  opgeslagen	  in	  het	  
Tjeko	  kantoor.	  	  

Organisatie	  
De	  organisatie	  bestaat	  naast	  de	  bestuursleden	  uit	  een	  heel	  aantal	  vrijwilligers	  in	  Nederland	  en	  
Uganda.	  	  

Personeel	  
In	  2013	  blijft	  Hadassa	  Lok	  ons	  enig	  betaalde	  personeelslid.	  Op	  basis	  van	  een	  0-‐uren	  contract	  werkt	  
Hadassa	  1	  dag	  per	  week	  voor	  de	  stichting	  en	  verzorgt	  zij	  onder	  andere	  Tjeko	  Magazine,	  de	  
nieuwsbrief	  en	  diverse	  online	  uitingen	  van	  het	  werk	  van	  Tjeko.	  	  

In	  Uganda	  zijn	  Deus	  Kyomukama	  en	  James	  Tusabe	  werkzaam	  voor	  Tjeko.	  Zij	  zorgen	  o.a.	  voor	  een	  
stukje	  continuïteit	  in	  Uganda	  en	  een	  goede	  afhandeling	  van	  lopende	  zaken	  aldaar.	  Sinds	  oktober	  
2013	  is	  Peace	  Nankwanga	  aangetrokken	  het	  team	  voor	  6	  maanden	  te	  versterken.	  Peace	  heeft	  in	  
2011	  de	  Tjeko	  Academy	  gevolgd	  en	  studeerde	  Public	  Adminsitration	  aan	  de	  Universiteit.	  Peace	  heeft	  
zich	  actief	  ingezet	  bij	  de	  voorbereidingen	  in	  Noord	  Uganda.	  Ook	  in	  de	  voorbereidingen	  voor	  het	  
Compassion	  project	  zal	  Peace	  zich	  o.a.	  bezighouden	  met	  marketing	  activiteiten.	  

Vrijwilligers	  	  
In	  2013	  hebben	  tientallen	  vrijwilligers	  zich	  weer	  projectmatig	  ingezet	  voor	  de	  verschillende	  
activiteiten	  zoals	  beschreven	  in	  dit	  jaarverslag.	  Zonder	  hun	  hulp	  zou	  er	  niets	  van	  de	  gemaakte	  
plannen	  terecht	  gekomen	  zijn.	  Wij	  willen	  als	  bestuur	  deze	  vrijwilligers	  dan	  ook	  danken	  voor	  hun	  inzet	  
en	  support.	  	  
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Jaarrekening	  
	  

Balans	  
Activa	   2013	   2012	  
Inventaris	   801	   801	  
Overige	  vorderingen	   70	   12	  
Liquide	  middelen	   5.330	   2.820	  
Totaal	   6.202	   3.633	  

	  

Passiva	   2013	   2012	  
Kortlopende	  schuld	   0	   0	  
Algemene	  reserve	   3.633	   4.136	  
Resultaat	  boekjaar	   2.568	   -‐503	  
Totaal	   6.202	   3.633	  
	  

Staat	  van	  Baten	  en	  Lasten	  
Baten	  en	  Lasten	   2013	   2012	  
Baten	   	   	  
Eigen	  fondswerving	   57.950	   54.624	  
Lasten	   	   	  
Activiteiten	  Uganda	   -‐43.279	   -‐32.418	  
Fondswerving	   -‐3.623	   -‐5.977	  
Beheer/	  Administratie	   -‐8.480	   -‐16.732	  
Resultaat	   2.568	   -‐503	  

Waarderingsgrondslagen	  

Algemene	  grondslagen	  voor	  de	  opstelling	  van	  de	  jaarrekening	  
De	  jaarrekening	  is	  opgesteld	  op	  basis	  van	  historische	  kosten	  
Activa	  en	  passiva	  zijn	  opgenomen	  tegen	  nominale	  waarde,	  tenzij	  anders	  aangegeven	  
Alle	  bedragen	  luiden	  in	  euro’s.	  Het	  boekjaar	  van	  de	  stichting	  is	  gelijk	  aan	  het	  kalenderjaar	  

Grondslagen	  voor	  de	  waardering	  van	  activa	  en	  passiva	  

Materiële	  vaste	  activa	  
Eventuele	  vervoersmiddelen	  en	  inventaris	  worden	  gewaardeerd	  tegen	  verkrijgingprijs	  verminderd	  
met	  de	  jaarlijkse	  afschrijving.	  Mogelijke	  directe	  donaties	  van	  fondsen	  en	  boekwinsten	  op	  verkochte	  
activa	  (bij	  vervanging)	  worden	  op	  de	  aanschafwaarde	  in	  mindering	  gebracht.	  
Er	  zal	  jaarlijks	  20%	  worden	  afgeschreven	  van	  de	  aanschafwaarde.	  

Vorderingen	  en	  overlopende	  activa	  
De	  vorderingen	  en	  overlopende	  activa	  hebben	  een	  looptijd	  van	  maximaal	  één	  jaar.	  Indien	  
noodzakelijk	  is	  er	  wegens	  oninbaarheid	  van	  de	  vorderingen	  een	  voorziening	  opgenomen.	  	  

Kortlopende	  schulden	  en	  overlopende	  activa	  
De	  vorderingen	  en	  overlopende	  activa	  hebben	  een	  looptijd	  van	  maximaal	  één	  jaar.	  
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Bestemmingsreserve	  
Bestemmingsreserves	  worden	  gevormd	  vanuit	  de	  resultaatbestemming.	  Besteding	  van	  deze	  posten	  
wordt	  verwerkt	  in	  de	  staat	  van	  baten	  lasten,	  en	  middels	  de	  resultaatbestemming	  ten	  laste	  van	  deze	  
posten	  gebracht.	  Bij	  bestemmingsreserve	  is	  de	  beperking	  in	  de	  besteding	  aangebracht	  door	  het	  
bestuur.	  

Algemene	  reserve	  
Het	  saldo	  van	  de	  staat	  van	  baten	  en	  lasten	  wordt	  toegevoegd	  aan	  de	  algemene	  reserve.	  

Grondslagen	  voor	  resultaatbepaling	  

Resultaatbepaling	  
Baten	  en	  lasten	  worden	  toegerekend	  aan	  het	  jaar	  waarop	  deze	  betrekking	  hebben.	  

Subsidies	  	  
Eventuele	  subsidies	  worden	  conform	  de	  subsidietoezeggingen	  als	  opbrengst	  genomen	  in	  het	  jaar	  van	  
toezegging,	  rekening	  houdend	  met	  de	  mate	  waarin	  aan	  de	  subsidievoorwaarden	  is	  voldaan	  per	  
balansdatum.	  

Waarderingssubsidies	  worden	  ten	  gunste	  van	  de	  baten	  gebracht	  in	  het	  jaar	  van	  toezegging.	  

Afschrijvingen	  
De	  afschrijvingen	  zijn	  berekend	  op	  basis	  van	  een	  vast	  percentage	  van	  de	  aanschafwaarde.	  Hierbij	  is	  
rekening	  gehouden	  met	  de	  verwachte	  toekomstige	  gebruiksduur.	  
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