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Profiel van stichting Tjeko 
 

Tjeko is een social-profit organisatie die zich inzet voor de kinderen van Afrika. Tjeko wil deze 

kinderen, die praktisch het leven van een volwassene leiden, de mogelijkheid bieden echt kind te zijn; 

te spelen en te lachen. Want ieder kind heeft recht op een stukje zorgeloosheid en het recht om te 

genieten van het kind-zijn. Tjeko is momenteel actief in Uganda, Afrika. 

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 voor 

kinderen 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 eigenlijk 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 Stichting Tjeko op. 

Onze naam Tjeko is afgeleid van het woord cheko uit het Swahili. Cheko betekent ‘gelach’ en ‘plezier 

maken’.  

Naast het feit dat de kinderen behoefte hebben aan kind-zijn, zijn speel- of pretparkjes een gat in de 

Ugandese markt. Tjeko streeft er ook naar van waarde te zijn voor de lokale economie. Dit door de 

activiteiten uit te laten voeren door ons lokale team van jongvolwassenen  en ook zo 

werkgelegenheid te creëren. De prioriteit blijft het kind. 
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Visie 
‘Every child should have a childhood’ 

● Tjeko gelooft dat ieder kind recht heeft op een 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.  

 

Giving every child a fun-filled childhood through social-profit business.  

Wij geloven in een wereld waarin ieder kind kind mag zijn; om te spelen, te lachen en te ontwikkelen 

in een omgeving die stimuleert en het kind de mogelijkheid geeft op te groeien tot een veerkrachtige 

volwassene, in staat tot beter functioneren in zijn eigen leefomgeving. 

Missie 

Tjeko is een social-profit organisatie die zich inzet om kinderen de mogelijkheid te bieden puur kind 

te zijn; te spelen en te lachen. Zo ontwikkelen zij zich tot meer veerkrachtige volwassenen. Tjeko 

richt zich op de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen ver weg en dichtbij, momenteel in 

Afrika en Nederland.  

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. verhuur van materialen en het organiseren van 

diverse themadagen 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’ op de volgende 

pagina).  

  

1 Zie bijvoorbeeld de vele publicaties in de publicatie ‘The Child’s Right to Play: A Global Approach’ (2004).  
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Impact 
Om de Impact te meten die Tjeko wil bereiken, kijken wij naar de output en de kwaliteit daarvan. 

Deze output is verbonden aan onze Theory of Change, namelijk dat kinderen opgroeien in een 

omgeving waarin spelen (dat aansluit bij de beleving en het niveau van het kind) wordt gestimuleerd, 

zodat dit bijdraagt aan de groei tot meer veerkrachtige (dus economisch sterkere) volwassenen.  

 

De impact die Tjeko voor ogen heeft, is gedestilleerd uit onze visie ‘giving every child a fun-filled 

childhood through social-profit business’. 

 

1. Afrikaanse Kinderen van alle leeftijden krijgen de kans zichzelf te ontwikkelen tot meer 
veerkrachtige volwassenen door het aanbieden van spel-interventies die de fantasie en 
creativiteit prikkelen.  

2. Door het aanbieden van trainingen aan volwassenen transformeren we het perspectief en de 
kennis over het belang en het effect van spelen op de ontwikkeling van kinderen. . 

3. Wij rusten (jong) volwassen Ugandezen toe met meer effectieve (social-enterprise) 

programma’s van de Tjeko Academy, waarmee we hun kans vergroten op  betaald werk. 

4. Lokale inkomsten worden gerealiseerd door onze diensten en producten, waardoor er een 

groeiend aandeel van Tjeko Uganda zelfvoorzienend wordt. Hierdoor zal de organisatie 

organisch groeien en meer kinderen een kans krijgen kind te zijn. 

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 extern. We vinden 

het belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 

Al onze activiteiten in binnen- en buitenland moeten stroken met onze kindgerichte visie en ons idee 

van verantwoord plezier maken.  
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Bestuursverslag 
De activiteiten in Nederland bestaan uit fondsenwerving, ontwikkeling van programma’s en 

materiaal, en ondersteuning van de activiteiten in Uganda met financiële, organisatorische en 

operationele support. De activiteiten in Uganda worden verricht vanuit een separate organisatie. 

Deze staat formeel los van de stichting in Nederland. In het afgelopen jaar zijn de activiteiten flink 

uitgebreid en deze zullen daarom eerst worden benoemd.  

Activiteiten Uganda 

Vanuit Nederland is er ca € 75.000 geïnvesteerd in de activiteiten in Uganda. Per kwartaal wordt 

vanuit Uganda een budgetaanvraag ontvangen, welke na beoordeling van activiteiten en de 

begroting door Nederland wordt toegekend. Naast deze lasten zijn lasten ondersteuning vanuit 

Nederland met ontwikkeling van materiaal en de reis -en verblijf voor de Nederlandse support in 

Uganda de belangrijkste posten. 

Tjeko Team Jinja 
De activiteiten van Tjeko Uganda breiden zich steeds verder uit. Nu er een budget voor 2019/2020 

beschikbaar is om activiteiten uit te breiden, staat dit jaar in het teken van intensiveren van 

activiteiten in Jinja, Uganda. De wens is om een team te creëren dat zich volledig kan richten op de 

Tjeko Methode. Het team zal zich er enerzijds op richten veel kinderen te bereiken die geen 

mogelijkheid krijgen om kind te zijn en anderzijds op het opzetten van een inkomsten genererende 

business via het verhuur van speelartikelen en diensten. Vorige jaar hebben we hierin de goede 

stappen genomen, in 2019 zie je dat deze wens steeds meer een realiteit wordt. 

Vanuit deze ontwikkeling bouwen we aan een succesvolle teamsamenstelling die in de toekomst 

gekopieerd kan worden naar andere gebieden. 
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Toelichting structuur  
Bosco Mukiibi: Tjeko Country Director  

Fulltime in dienst:  

● Alban Mwase:  

○ M&E officer 

○ Team Leader Uganda  

● Peace Nankwanga:  

○ Tjeko Live Leader  

○ Tjeko Academy Leader 

● David Awio Ochana:  

○ Administration 

● Phiona Nakadama:  

○ Marketing  

● Ibrahim Musakira 

○ Store captain 

Parttime: 

● Isaac Mubale:  

○ Finance / accountant 

● Ayio Brenda:  

○ Tjeko fun services staff/Bicycle program coordinator 

● Jacob Muyingo:  

○ Tjeko fun services staff/Bicycle program coordinator 

 
Tjeko LIVE Uganda 
In augustus 2019 zijn we gestart met 13 scholen en 3 NGO’s in een economisch achtergestelde wijk, 

Walukuba - Masese division, net buiten Jinja. De lessen zijn met veel enthousiasme ontvangen door 

zowel de kinderen al docenten. Alle 4 de lessen zijn op de meeste scholen en NGO’s gegeven. Bij een 

paar zijn we terug gegaan in 2020 om de laatste lessen af te maken. 

De Tjeko staff is gemotiveerd en stuurt ons wekelijkse updates door middel van foto’s, filmpjes en 

schriftelijke terugkoppelingen. De uitdaging zit vooral in de grootte van de groepen, de beschikbare 

tijd waarin de lessen gegeven moeten worden en wanneer de kinderen aanwezig zijn bij de NGO’s. 

Directies van scholen weigeren soms om slechts enkele groepen te sturen naar het programma, 

waardoor de groep te groot wordt.  

De lessen die geleerd worden door het team, worden wekelijks besproken tijdens staff meetings, en 

er wordt lering getrokken uit de situaties. Zo worden scholen sindsdien beter geïnformeerd over het 

belang van kleinere groepen, die op leeftijd ingedeeld worden en het belang van voldoende tijd. Op 
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deze manier kan het Tjeko programma meerdere keren per dag herhaald worden, afgestemd op de 

leeftijden van de kinderen. 

Het indrukwekkendste moment voor de Tjeko Staff was toen ze in Walukuba west 

basisschoolkinderen bezochten. Ze waren verbaasd over de gemengde groep kinderen. Zowel 

kinderen met een beperking (doof/blind/lichamelijk- en geestelijke beperkingen), als zonder een 

beperking, zaten op deze basisschool. De school lag vlak bij de vuilnisbelt. Onze staff moest 

improviseren dat alle kinderen mee konden doen. Het was een dag vol plezier voor alle kinderen! 

Later is deze basisschool nog teruggekomen met een aantal kinderen om te fietsen in het Tjeko-park. 
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Tjeko Fun Services 
In het najaar van 2018 werd gestart met de verhuur van speelmaterialen in Jinja en diverse steden in 

de buurt. Er is veel interesse in onze verschillende mogelijkheden. Het team werkt met een 

planmethode en vaste verhuurprijzen.  

The Tjeko Fun Services wordt steeds beter gevonden en we hebben dagen gehad dat we dubbelen 

teams aan het werk hadden op verschillende feesten en events. Hierdoor hebben we dit jaar Brenda 

en Jacob een parttime contract kunnen aanbieden.  

De grotere vraag aan verhuur is voor het team een leermoment geweest. Hoe maak je een goede 

planning, heb je een duidelijk overzicht wanneer een onderdeel beschikbaar is en wanneer moet het 

onderhoud gedaan zijn voordat de materialen weer verhuurt kunnen worden. Dit is een continu 

proces van reflectie waar ze als team in groeien en we vanuit Tjeko NL trots op zijn. Het is mooi om te 

zien hoe ze zich ontwikkelen. 

Tjeko Academy 
In maart heeft de Tjeko Academy plaatsgevonden. Vooraf zijn er diverse sollicitatiegesprekken 

gevoerd door de Tjeko staff UG. Ze proberen zo een juiste selectie te maken wie geschikt is om de 

twee-weken durende Tjeko Academy te volgen en mee te draaien op de Tjeko Fun Fair.  

Tjeko wil mensen niet alleen iets geven, maar ook toerusten. We werken bewust samen met 

organisaties en individuen ter plekke. D.m.v. de Tjeko Academy worden jongvolwassenen in Uganda 

getraind om de Fun Fair te leiden. Zij krijgen training in o.a. kinderwerk, leiderschap, presentatie en 

communicatie. Daarnaast moedigt Tjeko hen aan om constructief aan hun toekomst te werken, en 

geeft hen hiervoor nuttige handreikingen. 

De Tjeko Academy is in eerste instantie bedoeld om kundige en enthousiaste begeleiders te trainen. 

De jongvolwassenen nemen de opgedane kennis en vaardigheden mee en profiteren er ook buiten 

de Fun Fair van. 

40 studenten hebben de Tjeko Academy gevolgd en afgerond met een certificaat. De studenten 

kwamen vanuit het hele Jinja gebied.  
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Tjeko Fun Fair 
Het afgelopen jaar hebben we de grootste Tjeko Fun Fair ooit gehouden! Dit houdt in de meeste 

activiteiten ooit en ook de meeste kinderen per dag ooit! Duizenden kinderen hebben de Fun Fair 

bezocht. De Fun Fair vond plaats in Bugembe stadium, net buiten Jinja.  

Vele gezinnen, (straat)kinderen, diverse scholen en organisaties hebben de Fun Fair bezocht. 

Daarnaast hebben ook de scholen en NGO’s die in het Tjeko Live programma zaten, de Fun Fair 

bezocht. Deze zijn verspreid over de week opgehaald met bussen, georganiseerd door Tjeko, en 

begeleid om een dag vol leuke spelmomenten en activiteiten te mogen beleven.  

Dit jaar hebben we een nieuwe duplo hoek, skelters, trampolines, springkussens en de fietsen 

geïntroduceerd. Een geweldig moment om alle materialen, geïmporteerd zijn vanuit NL, nu ook echt 

in gebruik te zien door de kinderen! 

 

 

Tjeko Fun Park 
Nieuw dit jaar is de wekelijks Tjeko Fun Park. Elke week op zaterdag is Tjeko Fun Park open. Bij onze 

opslag, net buiten Jinja in Njeru achter Theresa Wine, bouwen onze staff-leden en vrijwilligers iedere 

week een mooie speelplek voor basisscholen, NGO's en families. Een mini Fun Fair om zo veel 

mogelijk kinderen een dag plezier te laten beleven.  
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Tjeko Trips 
Dit jaar zijn er verschillende Tjeko Trips geweest. Enthousiaste vrijwilligers en development Partners 

die afgereisd zijn naar Uganda om daar te ondersteunen en/of om kennis te maken met Tjeko 

Uganda. 2019 was een mooie jaar qua ontwikkelingen en betrokkenheid van enkele development 

partners en vrijwilligers. 

Development Partners 
In februari zijn de familie Berg, van BERG TOYS, en de familie Kaars, van Kaars Koffie, meegereisd 

naar Uganda. Ferdi en Tatiana van den Bergh en Matthijs en Mieke van de Wetering waren ook voor 

deze reis naar Uganda afgereisd en konden op het werk van Tjeko Uganda introduceren bij de 

Development Partners. Een verslag van deze reis is eind 2019 verschenen in het magazine van Kaars 

Koffie. 

De reis heeft een onvergetelijke impact gehad bij de betrokken partijen. Beide partners hebben 

toegezegd de komende jaren betrokken te willen blijven bij het werk van stichting Tjeko. 

In november heeft een andere bijzondere reis plaatsgevonden. Een team van 12GoBiking 

(Moordrecht), onder leiding van Pieter van den Berg en Matthijs van der Veen heeft het werk van 

Tjeko in Uganda praktisch bijgestaan. 16 mannen, allen werkzaam bij 12Go, hebben zelf mogen 

ervaren hoe iets simpels als een FIETS het verschil kan maken in Uganda.  

Ook 12GoBiking schreef over de projecten die zij steunen, waaronder dus het werk van Tjeko.  

Vrijwilligers 
In februari/maart zijn Ferdi en Tatiana van den Bergh, Mirai van den Burg, Matthijs en Mieke van de 

Wetering (incl. kinderen) in Uganda geweest voor de ondersteunen bij de jaarlijkse Tjeko Academy 

en Fun Fair.  

In mei is Ferdi van den Bergh samen met Mirai van den Burg in Jinja Uganda geweest voor de 

Training, Train the Teachers. In 2019 hadden we als doel gesteld om vaker aanwezig te zijn bij het 

team. Op deze trip is er door Ferdi coaching gegeven aan het gehele team. Het onderwerp was: Hoe 

vergroot je als team je zelfredzaamheid. Daarnaast hebben er individuele toerustings sessies 

plaatsgevonden met elke Teamlid. De training, Train the Teachers, gaf daarvoor een mooi hulpmiddel 

om te coachen in een echte situatie. 

In oktober is Matthijs van de Wetering in Uganda geweest, om samen met het lokale Tjeko Team in 

Jinja te werken aan Organisatie, Financiën & Administratie en Marketing & Netwerken. 

In november zijn Ferdi van den Berg, samen met 12GoBiking, en Maryke Smulders in Jinja, Uganda 

geweest. Maryke heeft daar een driedaagse workshop gegeven over het gebruik van speeltechnieken 

bij kinderen. De training bestond uit interactieve workshops, theorie en de mogelijkheid om de 

speeltechnieken in kleine groepen te oefenen. Ze hebben thema’s behandeld zoals het psychosociale 

belang van spelen, het gebruik van spelen als een therapeutisch hulpmiddel, de sociale en 

emotionele ontwikkeling en behoeften van een kind en hoe de gemeenschap te betrekken bij het 

bevorderen van het belang van spelen. 
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Train the trainers  
In januari hebben Suzanne en Mirai (studenten van de opleiding CMV) tijdens hun minor een training 

op maat ontworpen. Deze is gericht op trainers die anderen willen trainen op het gebied van 

persoonlijke ontwikkeling en presentatie skills. In Nederland is eerst een prototype try out gedaan 

met 10 deelnemers. Deze training werd geëvalueerd en beoordeeld met een 9.  

Train the Teachers  
Na aanleiding van de prototype training ‘train the trainers’ is Mirai in mei samen met Ferdi naar 

Uganda gegaan. Dit om de training verder op maat te ontwikkelen, culturele aanpassingen te maken 

en daar uit te kunnen voeren. Het Ugandees kernteam werd in een week klaargestoomd, zodat ze nu 

zelfstandig in staat zijn groepen docenten toe te rusten met nieuwe skills op het gebied van 

presentatie en persoonlijke ontwikkeling. Er hebben dit jaar 10 jonge docenten deelgenomen en de 

training-driedaagse succesvol afgerond. Ze hebben een certificaat ontvangen na de training.  

In de toekomst hopen we deze training steeds vaker te kunnen geven. Dit om nog meer kennis over 

te kunnen dragen aan de docenten, naast het Tjeko Live Programma.  
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Impact 
In 2018 is begonnen met het meten van IMPACT en het in beeld brengen van de huidige situatie van 

spelende kinderen in Uganda. 

Aangezien Impact-metingen kunnen leiden tot complexe en tijdverslindende processen, kiezen wij als 

relatief kleine en jonge organisatie voor Sprockler. Met Sprockler verzamelen we, via storytelling, 

zowel ervaringen als data over de impact van de Tjeko methode.  

Eerste resultaten vindt u hier: www.sprockler.com/nl/story-25 

 

Wij meten output (kwantiteit) en kwaliteit van de activiteiten om: 

- Inzicht te krijgen in de waardering van de aangeboden diensten 

- Inzicht in ervaringen te krijgen, om zodoende tot verbeteringen te komen 

- Verzamelen van ervaringen van deelnemers om te kunnen delen met partners 

- Verdieping en verbetering van aangeboden diensten te kunnen realiseren 

- Inzicht te krijgen in de hoeveelheid deelnemers die zijn bereikt 

 

Als organisatie zijn wij altijd bezig met het verbeteren van onze methode op basis van ervaring. De 

komende 3 jaar zal het meten van onze impact en het continu bijschaven van de methode volledig 

onderdeel worden van alle Tjeko activiteiten.  

Ook zal de Theory of Change verder worden ontwikkeld. 

 

In 2019 zijn de resultaten uit 2018 gebruikt bij het verder ontwikkelen van onze programma’s. 

Deze resultaten vindt  hier: bit.ly/Tjeko_Sprockler_2018 
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Activiteiten Nederland 
De activiteiten van Tjeko Nederland zijn er ter ondersteuning van Tjeko Afrika. In Nederland vindt de 

fondswerving plaats en de ontwikkeling van de programma's en projecten die in Uganda gegeven 

worden. 

Eigen media 
Tjeko heeft in 2018 een magazine uitgegeven. Dit is het tijdloze document dat in 2017 door Hadassa 

Lok uitgewerkt is. In dit document wordt uitvoerig ingegaan op de ‘waarom’ van spelen en ons werk 

in Uganda. In 2019 is deze opnieuw gebruikt met een insteekflyer waarop de laatste updates zijn 

verwerkt. 

 
Tjeko in de Media 

- Tjeko in Algemeen Dagblad, Groene Hart editie 

Op 15 februari stond Tjeko in het Algemeen Dagblad. Ferdi en Mirai werden de dag voor 

vertrek naar Uganda geïnterviewd over wat ze gingen doen. De Tjeko Academy ging van start 

en Mirai ging deed fieldresearch voor haar afstudeerproject: Train the trainers.  

- Hackaton, Do action Rotterdam. Tijdens een hackathon van WordCamp Rotterdam, heeft een 

team van developers, designers, contentstrategen, en Ferdi en Mieke vanuit Tjeko, de hele 

nacht doorgewerkt om een goede basis aan te leggen voor de nieuwe website.  
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Fun(d)Raisers 

Tjeko LIVE 
In 2019 zijn er geen basisschool programma's uitgevoerd. 

Opwekking Biddingshuizen 
Onder de noemer ‘Jij Plezier – Zij Plezier’ bouwden we een visueel aantrekkelijk speelveld voor alle 

kinderen op Opwekking. De focus lag op het feit dat kinderen HIER in Nederland kunnen spelen, 

zodat kinderen DAAR in Uganda ook kunnen spelen. Kinderen die veel minder kans krijgen om kind te 

zijn. 

Op het Tjeko veld hadden we een skeltertrack, met natuurlijke gave skelters! Gesponsord door Berg 

Toys Nederland, een stormglijbaan, skippyballen, Tjeko LIVE activiteiten, Tjeko voorleesverhaal en 

natuurlijk TJEKO! 

Een zeer geslaagd weekend, wat zeker voor herhaling vatbaar is. 

Container 
In 2019 zijn voorbereidingen getroffen om een volgende container naar Uganda te verschepen. Met 

een donatie van 50 fietsen en 3 nieuwe luchtkussens is uiteindelijk besloten om samen te werken 

met het samen verschepen van goederen naar Uganda. Dit vervoer zal in 2020 plaatsvinden. 

Fundraiser 
In 2019 zijn diverse grotere fondsverstrekkers aangeschreven voor sponsoring. Hieruit zijn een aantal 

financieel ondersteuningen voortgevloeid. 

Michael heeft voor zijn reis naar Uganda in mei, een oproep gedaan op zijn werk om geld in te 

zamelen voor het team in Uganda. Met het geld wilde hij het Tjeko team in Uganda ondersteunen. 

Met dit bedrag is geïnvesteerd voor nog meer bekendheid te creëren via de radio. Ook is een deel 

van het bedrag gebruik om materialen in te kopen.  

Organisatie 
 
Tjeko wordt geleid door een bestuur met een duidelijke visie voor groei. Deze groei richt zich in 

Uganda op nieuwe gebieden en in Nederland op een verdieping en verbreding van ons draagvlak, 

zowel financieel als in betrokkenheid.  

De missie van Tjeko wordt uitgevoerd door een team van enthousiaste vrijwilligers. Er worden 

verschillende projectmatige en structurele werkzaamheden verricht die ons helpen verder te 

ontwikkelen. Daarbij wordt gekeken naar de kwaliteiten van iedere individuele vrijwilliger. 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit Ferdi van den Bergh (voorzitter), Paul Kaars (algemeen bestuurslid) en 

Matthijs van de Wetering (penningmeester).  
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Vrijwilligers  
In 2019 hebben tientallen vrijwilligers zich weer projectmatig ingezet voor de verschillende 

activiteiten van Tjeko. Meerdere namen zijn al benoemd in dit jaarverslag. Zonder hun hulp zou er 

niets van de gemaakte plannen terecht zijn gekomen. Als bestuur willen we deze vrijwilligers dan ook 

hartelijk danken voor hun inzet en support. Al is het onmogelijk alle vrijwilligers te beschrijven in dit 

jaarverslag, toch zouden we graag de volgende vrijwilliger willen benoemen. 

David Zijderveld heeft aan het begin van 2019 meegeholpen bij het schrijven van het Tjeko Live 

Programma. Hij is al meerdere jaren actief betrokken bij Tjeko en heeft vele spelletjes bedacht die nu 

in Uganda door onze teams uitgevoerd worden en door kinderen gespeeld worden. In juni is hij, 

samen met zijn gezin, uitgezonden naar Malawi. Zijn vrouw is tropenarts en zij heeft daar in een 

ziekenhuis gewerkt. 

Nieuw dit jaar bij Tjeko zijn Judith Koetsveld – Kreuzen en Jaap Paardekooper. Binnen Tjeko zijn zij 

actief als projectmanager/adviseur voor het toekomstbestendig maken van Tjeko. We zijn ze erg 

dankbaar voor de begeleiding die zij ons geven om door te kunnen groeien naar een nog mooiere 

organisatie.  

Sinds mei 2019 helpt Maryke Smulders mee bij het ontwikkelen van de Tjeko Live-programma’s en 

materiaal voor de serie “Creativity is everywhere”. Maryke is speltherapeut en we zijn erg blij met 

haar kennis en enthousiasme die ze inbrengt binnen Tjeko. Haar training, in november in Uganda, 

over het gebruik van speeltechnieken bij kinderen heeft ons team helpen verder te groeien. 

De Tjeko Family groeit elk jaar en we zijn dankbaar voor alle vrijwilligers die betrokken zijn geweest in 

het verleden, de vrijwilligers die inspringen wanneer nodig, de vrijwilligers die zich wekelijks inzetten 

en de vrijwilligers die Tjeko aan hun DNA hebben toegevoegd..  

Iedereen bedankt!!!   

Stagiaires 
Mirai van der Burg-Mirza studeert Cultureel Maatschappelijke vorming en heeft gewerkt, voor haar 

Minor, aan een nieuw lesprogramma voor Uganda. Daarnaast is zij gestart met het schrijven van de 

training “Train the Trainers”. Een persoonlijk ontwikkelingsprogramma dat door het Uganda Team 

gegeven kan worden aan begeleiders en docenten van basisschoolkinderen.  

Afstudeerproject: voor haar afstudeerproject heeft Mirai het persoonlijk ontwikkelingsprogramma 

geïmplementeerd in Uganda, het team heeft de training eigen gemaakt en is in staat de training aan 

te bieden aan docenten, trainers en dergelijke.  

Johanna Hvalic heeft een maand praktijkstage gelopen bij Tjeko, Jinja. Na een korte periode de 

mensen en het werk dat ze doen te leren kennen, is ze samen met David en Phiona een social media 

strategie gaan ontwikkelen. Daarnaast heeft Johanna zich bezig gehouden met Tjeko Live 

programma’s en heeft ze geholpen met de workshops op verschillende scholen. In het weekend was 

ze actief als vrijwilliger bij de kinderparken.  
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Toekomst 

Zowel in Uganda als in Nederland zal in 2020 worden gewerkt aan de uitbreiding van de Tjeko 
Methode. Programma’s worden verder uitgebouwd en doorontwikkeld. We hopen een start te 
maken in een nieuw gebied. Dit om zoveel mogelijk kinderen te bereiken in Uganda en hopelijk in de 
toekomst Afrika. Ook de jongvolwassenen, getraind op de Tjeko Academy, spelen hierin een grote 
rol. 

Daarnaast zullen we ons gaan richten op de verdere professionalisering van de organisatie in 

Nederland en Uganda. We merken dat Tjeko groeit en daar zijn we heel blij mee! Het is belangrijk dat 

we de komende jaren de stap gaan zetten van een kleine organisatie, naar een organisatie met meer 

body. Het plan is om dit onder begeleiding van een extern bedrijf te gaan doen. We zullen een 

vernieuwingsproces in gaan, om zo de toekomst van Tjeko in Nederland en Uganda te borgen. 

Uganda 
In Uganda ligt de focus dit jaar op Tjeko Live Jinja, de persoonlijke ontwikkeling van onze staff en 

meer naamsbekendheid creëren met Tjeko Fun Services en Tjeko Fun Park. 

Nederland 
In Nederland ligt de focus dit jaar op het uitbouwen van de fondsenwerving via Tjeko LIVE, Fondsen 

en bedrijfsleven.  

Het programma Tjeko LIVE zetten we voort: het is een unieke manier om de fondsenwerving en onze 

primaire doelen samen op te laten gaan. Bovendien nemen we op deze manier ook Nederlandse 

kinderen serieus: zowel in hun behoefte aan spel, als in hun mogelijkheid om zelf een verschil te 

kunnen maken en een positieve invloed te hebben, ongeacht leeftijd. 

Samenwerking 
Zowel in Nederland als in Uganda wordt continu gezocht naar samenwerking met nieuwe partners. 

Dit gebeurt momenteel via Tjeko LIVE, maar ook door het aanbieden van trainingen via de Tjeko 

Academy, Train the Trainer en Train the Teachers. 

In Nederland wordt in 2020 samenwerking gezocht met nieuwe donateurs, en naar nieuwe manieren 

om de huidige sponsoring uit te breiden. Om meer betrokkenheid en stabiliteit te creëren.  
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Besluit 
Het bestuur is haar medewerkers en donateurs zeer dankbaar voor hun inzet en enthousiasme in het 

afgelopen jaar. Het is fantastisch te mogen ervaren dat kinderen in Uganda even kind kunnen zijn 

door ieders inzet. 

Gouda, juni 2020 

 

F.S. van den Bergh  

Voorzitter Stichting Tjeko 

 

 

M. van de Wetering 

Penningmeester Stichting Tjeko 

 

 

P. Kaars 

Bestuurslid Stichting Tjeko 
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Jaarrekening 

Balans 
Activa 2019 2018 
Inventaris 0 0 
Overige vorderingen 0 5.500 
Liquide middelen 56.020 5.643 
Totaal 56.020 11.143 

 

Passiva 2019 2018 
Kortlopende schuld 0 1.503 
Algemene reserve 9.640 14.411 
Resultaat boekjaar 46.380 -4.771 
Totaal 56.020 11.143 
 

Staat van Baten en Lasten 
Baten en Lasten 2019 2018 
Baten   
Eigen fondswerving 126.610 50.113 
Lasten   
Doelstellingen -77.801 -52.107  
Fondswerving -1.852 -2.662 
Beheer/ Administratie -577 -115 
Resultaat 46.380 -4.771 
 

Toelichting Balans 
Onderstaand een toelichting op de posten uit de Balans. 

Inventaris 
In 2019 is niet geïnvesteerd in inventaris. 

Liquide middelen 
Liquide middelen zijn volledig direct opvraagbaar. 

Kortlopende schuld 
Kortlopende schulden zijn niet materieel over jaareinde.  

Algemene reserve 
Algemene reserve is toegenomen als gevolg van positief resultaat. Deze staat is volledig vrij in te 

vullen daling is conform verwachting. 
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Toelichting op Staat van Baten en Lasten 
Onderstaand zal per post een toelichting worden gegeven op de Staat van Baten en Lasten 

Baten Eigen Fondsenwerving 
Baten eigen fondsenwerving zijn sterk gestegen in 2019. Baten van Particulieren zijn ca €17.500  en 

baten van vermogensfondsen en kerkelijke instanties zijn ca 8.500. Grootste baten komen van 

bedrijven met ca € 100.000.  In 2020 wordt ongeveer gelijke baten uit eigen fondsenwerving 

verwacht doordat groot gedeelte van de verwachte groei in 2020 reeds in 2019 is geworven. Echter 

voor 2021 zal wederom in 2020 geworven worden. 

Lasten Doelstellingen 
Lasten doelstellingen zijn toegenomen doordat in Uganda meer geïnvesteerd werd en meer 

activiteiten zijn uitgevoerd.  In 2019 zijn kosten toegenomen doordat het team in Jinja Uganda een 

volledig jaar in dienst is en het gehele jaar activiteiten heeft uitgevoerd. Voor 2020 wordt een 

toename verwacht in activiteiten en mogelijke uitbreiding van teams in Uganda.  

Lasten Fondsenwerving 
In 2019 zijn kosten kantoor NL, drukkosten en overige algemene gedeeltelijk ten laste gekomen van 

werving.  

Lasten Beheer & Administratie 
In 2019 is verdeelsleutel niet veranderd tov 2018. 
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Verdeelsleutel 
In volgende tabel staat per kostensoort de toerekening over doelstellingen UG en NL, Werving en               

Beheer & Administratie (B&A). 

 

Algemene kosten   

Bankkosten 75% doelstelling, 25% werving 

Website + drukkosten NL 75% doelstelling, 25% werving 

Kleine inv activa 75% doelstelling, 25% werving 

Overig NL 75% doelstelling, 25% werving, behalve administratief 100% beheer 

Activiteiten kosten   

Tjeko Live kn NL 100% doelstelling 

Tjeko NL kn UG 100% doelstelling 

Tjeko UG costs 100% doelstelling 

Tjeko NL cash UG 100% doelstelling 

Personele kosten   

Salaris personeel NL 75% doelstelling, 25% werving 

Vrijwilligersvergoeding NL 75% doelstelling, 25% werving 

Loonbelasting personeel NL 75% doelstelling, 25% werving 

Overige personeel 75% doelstelling, 25% werving 

 

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. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 
Eventuele vervoersmiddelen en inventaris worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 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.  

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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