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1.1. Inleiding 
 
Met dit verslag willen we u op de hoogte brengen van wat er in 2019 bij het 
René Kids Centre is gebeurd. In het afgelopen jaar hebben er verschillende 
ontwikkelingen plaatsgevonden. We willen u graag een beeld geven van de 
stichting René Kids Centre. Waar staan we voor en wat doen we. We zullen 
ingaan op de organisatiestructuur, verschillende activiteiten die we aanbie-
den, de bouw en financiële situatie. Tot slot kijken we vooruit naar het ko-
mende jaar.  
Als organisatie willen we open en transparant zijn. We willen goed rentmees-
terschap tonen en daarom geven we u als lezer inzicht in onze werkwijze en 
hoe we onze giften besteden. We hopen dat dit verslag u inzicht geeft, maar 
dat het u ook enthousiast zal maken voor dit project. 
 
 1.2. Ontstaansgeschiedenis  
 
Het verhaal is begonnen met René Ruitenberg. René zag in 2002 zijn leven, 
na de plotselinge dood van zijn schoonzus, radicaal veranderen. Het besef 
dat zijn leven tot dan toe tot weinig zegen voor anderen was geweest, leidt 
uiteindelijk tot de bouw van een kidscentre, ver bij de Veluwse thuisbasis 
vandaan. 
  
De oud-marathonschaatser kwam op uitnodiging van de stichting Christ’s 
Hope in 2005 voor het eerst in Namibië. Daar ontmoette hij, met zijn vrouw 
Mirjam, een oude vrouw die zich ‘oma’ liet noemen, Magdalena Kanana. Zij 
was een bijzondere oma voor de kinderen in ‘Block E’ in Rehoboth. ‘Block E’ 
is een wijk vol armoede, waar kinderen vaak doelloos rondzwerven en elke 
vorm van zorg en liefde missen. Oma Magdalena trok zich het lot van deze 
kinderen aan.  
 
Oma organiseerde kidsclubs, waarbij ze kinderen over God vertelde en ze 
een maaltijd gaf. Hoewel oma Magdalena zelf ook niets had, vertrouwde ze 
in alles op haar Heer. In dat vertrouwen kon ze meer van haar aandacht en 
liefde geven dan René en Mirjam voor mogelijk hadden kunnen houden. Het 
schrille contrast met het westerse leven zette het echtpaar stil en zorgde 
voor een aantal bijzondere ontwikkelingen.  
 
 

1. Dit is het René Kids Centre 
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De band met oma Magdalena werd hecht en Gods plannen werden steeds 
duidelijker. Bevestiging op bevestiging volgde toen er werd gewerkt aan de 
plannen voor het Kids Centre. In de jaren die volgden vormde zich een groep 
mensen rondom de familie Ruitenberg die zich ging inzetten voor het opzet-
ten van het René Kids Centre. In augustus 2009 overleed de moegestreden 
oma Magdalena. Ze zag voor haar overlijden nog net hoe de fundamenten 
van de bouw van het René Kids Centre waren gelegd. Haar droom was nu 
ook de droom van anderen!  
  
In 2009 werd uiteindelijk begonnen met de bouw van het complex. Een ge-
bouw dat de hoop op een betere toekomst zou gaan betekenen voor vele 
kinderen en hun ouders. Een Kids Centre waarin onderwijs zal worden gege-
ven, waar sportactiviteiten georganiseerd zullen worden en waar aandacht 
zal zijn voor de kinderen. Het René Kids Centre is niet het project van René 
Ruitenberg, het is een veilige plek voor de kinderen en het project van God, 
waar Zijn bewogenheid, liefde en zegen zichtbaar wordt. 

 
 1.3. Identiteit, visie, missie en kernwaarden   

 
Onze identiteit, visie, missie en kernwaarden zijn mede gebaseerd op de uit-
gangspunten van oma Magdalena.  
Zij woonde in de armste wijk van Rehoboth en betekende veel voor de men-
sen om haar heen.  
In augustus 2009 is zij overleden. Oma Magdalena had een enorme passie en 
toewijding om de liefde van God zichtbaar te maken. Ondanks haar uitzicht-
loze en schrijnende situatie bezat zij een volhardend geloof en een rotsvast 
vertrouwen in God. Zij geloofde dat haar droom, een liefdevolle plek die 
hoop biedt aan de kinderen (en hun ouders) in Rehoboth, ooit werkelijkheid 
zou worden.  
In 2007 ontstond in samenspraak met oma Magdalena het plan voor het op-
richten van een Kids Centre in Rehoboth, waarbij oma uitdrukkelijk aangaf 
dat dit het René Kids Centre moest heten.   
Dit plan kreeg steeds meer gestalte in de jaren die volgden en is uiteindelijk 
ook gerealiseerd. 
 
Iets waar we enorm dankbaar voor zijn! René betekent "opnieuw gebo-
ren” (= nieuw leven!). In de afgelopen jaren zien we dat dit naar twee kanten 
toe werkt: er komen Namibische kinderen tot geloof, maar ook de mensen 
die vanuit Nederland komen om te helpen ervaren heel vaak een diepgaan-
de verandering in hun geloofsleven. 
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Identiteit 
 
“Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde 
functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder 
apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden 
naar de genade die ons geschonken is.” (Romeinen 12:4-5) 
 
Het RKC ontleent zijn identiteit aan het diepe geestelijke verlangen om van-
uit Gods onvoorwaardelijke liefde, de agapè liefde, uit te reiken naar de kin-
deren en volwassenen van Rehoboth. Het is daarmee een project van men-
sen die vertegenwoordigers zijn van het Lichaam van Christus, gericht op het 
volgen van Jezus en het delen van het goede nieuws (van het evangelie). Ge-
bed en geestelijke bedding voor alle activiteiten zijn daarin leidend. Het stre-
ven is dat de betrokkenen van het RKC op één lijn zitten en elkaar bemoedi-
gen, stimuleren en gezamenlijk zoeken naar Gods leiding. Met respect en 
ruimte voor persoonlijke diversiteit, geloven wij in eenheid van hart en ziel 
door het geloof in Jezus Christus. Gezamenlijk willen wij bouwen aan Gods 
Koninkrijk en moedig en volhardend gehoor geven aan Gods opdracht om 
Zijn liefde uit te dragen. 
 
Visie 
 
“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik 
jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoe-
dig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk 
is zacht en mijn last is licht.” (Matteüs 11:28-30) 
 
Het leven van de bevolking van Rehoboth en wijde omgeving kenmerkt zich 
vaak door armoede, eenzaamheid en liefdeloosheid. Het is ons doel om hen 
een hoopvolle toekomst te bieden en ze bekend te maken met de liefde van 
Jezus Christus. Wij richten ons in eerste instantie op de kinderen en verwach-
ten door hen heen ook de ouderen en de wijde omgeving te bereiken.  
Mede op basis van de beloften uit Jesaja 55 is het ons verlangen dat er be-
kering tot God plaatsvindt van de bevolking in Rehoboth. Door gehoor-
zaamheid aan God en Zijn Woord zullen de inwoners van Rehoboth tot bloei 
komen en zal het land vruchtbaar worden. Door de bekeerde bevolking te 
dopen in de naam van de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige 
Geest en hen tot Zijn volgelingen te maken, kunnen zij een ongekende ver-
andering teweeg brengen in hun omgeving en ver daarbuiten.  
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Missie  
 
"En de Koning zal antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat jullie hebben ge-
daan voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat heb-
ben jullie voor Mij gedaan." (Matteüs 25:40) 
 
Vanuit het gedachtengoed van oma Magdalena willen wij onder leiding en 
vanuit de kracht van de Heilige Geest bouwen aan Gods Koninkrijk in Reho-
both en wijde omgeving. Het is ons verlangen om de kinderen van Reho-
both, en door hen heen ook de overige bevolking in Rehoboth en omgeving, 
een hoopvolle toekomst te bieden en ze bekend te maken met de liefde van 
Jezus Christus. Vanuit het Bijbels gegronde standpunt dat woorden en daden 
met elkaar verweven dienen te zijn, willen wij het geloof (ook) in al ons han-
delen uitdragen. Gemotiveerd door de liefde van God ervaren wij het als on-
ze roeping om de bevolking in Rehoboth en daarbuiten fysiek en geestelijk 
bij te staan en hun zelfredzaamheid te vergroten. Het verhogen van de le-
venskwaliteit door middel van praktische hulp, zoals het aanbieden van 
scholing, sport en werkgelegenheidsprojecten, valt ook binnen onze missie. 
Wij zien verwachtingsvol uit naar de terugkomst van de Here Jezus en willen 
tot die tijd de Bijbelse opdracht uit Matteüs 28:19-20 in Rehoboth en daar-
buiten vorm geven:  
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in 
de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze 
zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor 
ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze we-
reld.” (Matteüs 28:19-20) 
 
Kernwaarden DNA René Kids Centre 
 
De christelijke identiteit van het RKC willen we onder andere graag tot uiting 
brengen in de vorm van de volgende kernwaarden. Deze maken onderdeel 
uit van de identiteit, visie en missie van het RKC.  
• Woord van God  (Op. 22:18-19, Joh. 1:1-3) 
• Bekering  (Ef. 4:20-24, Hand. 2:38, Hand. 3:19) 
• Wedergeboorte (Joh. 3:7, Ef. 3:17, Rom. 6:1-6, Kol. 1:12, Tit. 3:5) 
• Doop door onderdompeling (Mat. 28:19, Marc. 16:16, Hand. 2:38, 

Hand. 8:36-39, Hand. 10:44-48, Hand. 16:14, Hand. 16:33, Hand. 18:8) 
• Kinderen, geheiligd in ouders (Job 1:5, 1 Kor. 7:14, Luc. 18:15-16, Joz. 

24:15) 
• Discipelschap (Mat. 28:19-20) 
• 5-voudige bediening (Ef. 4:11-13) 
• Andere gaven/talenten (1 Kor. 12:28) 
• Gaven van de Heilige Geest (1 Kor. 12:1-11) 
• Vrucht van de Heilige Geest (Gal. 5:22) 
• Eenheid (Hand. 2:41-47, Hand. 4:32-35, Fil. 2:1-8, Kol. 3:12-17) 
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Concreet wordt de missie van het René Kids Centre als volgt ingevuld: 
 
• Het houden van Kidsclubmiddagen waar alle kinderen uit Rehoboth wel-

kom zijn. Zij horen daar over God en leren wat het betekent om Hem te 
volgen 

• Dagopvang, kinderen van 0 tot 6 jaar, aandacht, liefde en zorg bieden. 
Het verstrekken van maaltijden aan de kinderen in onze programma’s en 
in Block E 

• Naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding voor (door het RKC) geregi-
streerde kinderen 

• Organiseren van diensten om niet alleen praktisch maar ook geestelijk 
impact te hebben in Rehoboth 

• Het organiseren van sportactiviteiten voor de kinderen in de program-
ma’s en voor de lokale bevolking 

• Verwenochtenden, aandacht, liefde en zorg voor de ouderen in Block E/
Rehoboth 

 
 
• Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kinderen, maar via hen 

ook hoop geven aan ouders 
• Financiële steun aan ouders van geregistreerde kinderen, zoals een bij-

drage in de kosten van schoolgeld, schoolmateriaal en uniformen 
 
 
• Het opzetten van een voetbalschool, met als doel: 
 - het leren van discipline/samenwerken 
 - het leren omgaan met teleurstellingen 
 - het verbeteren van de fysieke gezondheid 
 - het ontwikkelen van talenten 
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 2.1. Leiderschap in Nederland  

 
Het leiderschapsteam in Nederland bestond in 2019 uit de volgende men-
sen: 
 

  Rozemarijn Hanekamp 
  Yvonne Bijl 
  Henri van de Ruitenbeek 
  René Ruitenberg 
 

 2.2. Leiderschap in Namibië  
 

In Namibië bestond het leiderschapsteam in 2019 uit de volgende mensen: 
 
  Jacobus en Johanna Dreyer 

 

 2.3. Medewerkers in Namibië 
 
Voor het RKC is het enorm belangrijk om samen te werken met lokale Nami-
bische mensen. De betrokkenheid van de gemeenschap wordt op deze ma-
nier veel groter en daarnaast ontstaat er ook werkgelegenheid. De lokale 
mensen hebben daarnaast als voordeel dat ze de taal goed spreken en de 
cultuur kennen. 
 
Het afgelopen jaar is er veel meer verantwoordelijkheid bij Namibische men-
sen terecht gekomen. Zo worden inmiddels alle programma’s gedraaid door 
lokale mensen. Winnie Eises, de dochter van Jacobus en Johanna Dreyer, 
geeft leiding aan het team. 
 
In 2019 waren er gemiddeld 16 vaste lokale medewerkers. Deze medewer-
kers vervulden de volgende functies: 
daycare-medewerker, huiswerkbegeleider, administratief/financieel mede-
werker, voetbaltrainer, keukenmedewerker, schoonmaker en terreinmede-
werker. 
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2. Organisatie 



 

3. De programma’s  
 
 
Op het René Kids Centre hebben we verschillende programma’s. De volgen-
de activiteiten vinden plaats:  
 

 
 
Hieronder beschrijven we van elke activiteit de vorderingen van het afgelo-
pen jaar. 
 

3.1. Kidsclub 
 

Elke maandag is er Kidsclub. De Kidsclub is voor kinderen van de basisschool, 
maar vaak worden jongere broertjes en zusjes meegenomen. Om half twee 
staan er al rijen kinderen te wachten om naar binnen te gaan. Tijdens deze 
binnenkomst wordt er voluit gezongen door de kinderen. Als iedereen bin-
nen is, worden ze ingedeeld in leeftijdsgroepen. Op deze manier krijgt elk 
kind een Bijbelverhaal aangeboden op zijn eigen niveau. Na het verhaal is er 
een verwerking zoals bijvoorbeeld een puzzel of een kleurplaat. Iets wat de 
kinderen thuis niet hebben en waar ze enorm van genieten. Aan het einde 
van de Kidsclub krijgen de kinderen een boterham met jam en gaan ze weer 
naar huis. Wekelijks komen er rond de 200 kinderen naar de Kidsclub. 
 
 
 

  ochtend middag 

maandag Team opening 
Daycare 

Daycare 
Kidsclub 
Soccer academy 

dinsdag Team opening 
Daycare 
Huisbezoeken 

Daycare 
Naschoolse opvang 
Soccer academy 

woensdag Team opening 
Daycare 

Daycare 
Naschoolse opvang 
Soccer academy 

donderdag Team opening 
Daycare 
Huisbezoeken 

Daycare 
Naschoolse opvang 
Soccer academy 

vrijdag Team opening 
Daycare 

Daycare 
Naschoolse opvang 
Soccer academy 

zaterdag Sportevenement 
(1x per maand) 

  

zondag Kerkdienst   
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3.2. Daycare 
 
Begin juli 2019 is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan. We zijn 
gestart met een daycare. Een dagopvang voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Een 
soort crèche van kinderen die nog niet naar school gaan. Velen van hen krij-
gen thuis amper aandacht. Veel vaders zijn afwezig, veel moeders in een 
staat waarin ze niet kunnen zorgen en liefhebben. 
Het heeft ons hart om deze kinderen op te vangen. Om ze te laten spélen, 
lachen en ze voor te bereiden op school. Om ze gewoontes bij te brengen, 
zoals wassen, tanden poetsen en gezond eten. Om ze te leren hoe ze met el-
kaar mogen omgaan en naar ze om te zien, iedereen te kennen.  
We houden onze daycare in het René Kids Centre. Daarnaast werken we sa-
men met andere initiatieven en steunen die initiatieven waar nodig. De hele 
nieuwe generatie van Block E komt op jonge leeftijd met ons in aanraking. En 
de verandering, die komt van deze nieuwe generatie.  
 

3.3. Naschoolse opvang 
 
De naschoolse opvang is een programma voor de armste kinderen uit de 
wijk. Kinderen die er alleen voor staan. Vaak hebben zij nog wel iemand die 
voor ze zorgt, maar is diegene afwezig vanwege een drankverslaving of van-
wege verhuizing naar een boerderij. Deze kinderen worden geselecteerd 
voor de naschoolse opvang door het afleggen van huisbezoeken. Hierbij let-
ten wij op de situatie thuis: hoeveel kinderen wonen er in het huis, heeft de 
verzorger werk, hoe vaak eet het kind thuis, etc. Al deze kinderen gaan in de 
ochtend naar school en komen op dinsdag-, woensdag- en donderdagmid-
dag naar het Centre voor een programma. 
In 2019 waren er 18 kinderen in de naschoolse opvang. Bij binnenkomst is er 
tijd om even te sporten. Daarna gaan de kinderen naar binnen voor een war-
me maaltijd. Na de maaltijd gaan de kinderen naar het klaslokaal. Omdat de-
ze kinderen vaak een achterstand hebben met lezen en rekenen, zijn dit de 
vakken die aangeboden worden. Dit helpt ze om ook beter mee te komen 
op school. Naast deze twee vakken bestaat het programma uit Bijbelse les, 
sport en creatieve lessen. 
  

3.4. Huisbezoeken 
 
Huisbezoeken zijn erg belangrijk. Zo kan worden vastgesteld of een kind 
hulp nodig heeft. Bij alle kinderen van de naschoolse opvang worden huisbe-
zoeken afgelegd, zodat we weten wat er thuis speelt. Op deze manier kan er 
beter ingespeeld worden op de thuissituatie en de nood van de kinderen. In 
2019 zijn er verscheidene huisbezoeken afgelegd.  
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3.5. Sport en spel  
 
In 2019 hebben de kinderen die naar onze programma’s komen gebruik ge-
maakt van onze sportfaciliteiten. Er kan onder andere gevoetbald worden en 
voor de meisjes is er netbal (een soort korfbal). Op de plaats van het tweede 
netbalveld zijn een grote speeltuin en een kleine pannakooi (speciaal voor de 
jongste kinderen t/m 12 jaar) aangelegd. De kinderen kunnen niet wachten 
om hier naar hartenlust te spelen. Ook is er door de kinderen uit Block E/
Rehoboth gebruik gemaakt van onze pannakooi en multifunctionele sport-
veld. 
 

3.6. Soccer academy  
 
Het was één van Rene's grootste dromen, al sinds de oprichting van het Re-
né Kids Centre. Sinds november 2019 is het realiteit: de RKC Soccer Acade-
my. De soccer academy geeft de jongeren hier hoop en positieve energie. Je 
ziet ze stralen. Dat geeft enorm veel voldoening. 
Ivan is trainer van de academy. “Er zit heel veel talent in deze jongeren, maar 
er zijn geen middelen om dat te laten groeien. Deze plek biedt alles om dit 
te kunnen starten. Een gedegen organisatie, de juiste middelen en nu dus 
ook trainers die hierin willen investeren. Ik heb in mijn leven ervaren hoe ik 
mijn talent mocht inzetten bij het nationale team en nu wil ik die ervaring in-
zetten om zo wat voor anderen te betekenen."  
 
Door samen te voetballen wordt de jongeren discipline bijgebracht, ze leren 
samen te spelen en om te gaan met teleurstellingen. Maar ook biedt het ze 
een kans om even alle zorgen te vergeten en misschien zelfs te dromen van 
een carrière als profvoetballer.  
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4. De bouw van het Centre 
 

 
 
 

Eind 2014 is het gebouw definitief in gebruik genomen. Daarmee is het ge-
bouw en de inrichting van het terrein eromheen nog niet helemaal klaar. Zo 
moeten er nog allerlei afwerkingen aan het gebouw/terrein gebeuren. 
 
De volgende zaken zijn in 2019 gerealiseerd: 
 
• Speeltuin (binnen en buiten) 
• Dak/net kleine pannakooi (voetbal) 
• 4 ruimtes voor daycare (in het RKC) 
• Renovatie/werkzaamheden RKC-huisjes (deels) 
• Straatwerk 
 
Voor  2020 zijn er nog een aantal zaken die we willen realiseren: 
 
• Dak/net grote pannakooi (voetbal) 
• Renovatie/werkzaamheden RKC-huisjes (deels) 
• Schaduwnet grote speeltuin 
• Aankoop 3 hectare grond voor sport (soccer academy) 

 



 

5. RKC Rehoboth Farm 
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In 2019 heeft het agrateam onder leiding van Janwim Steller steeds meer 
verantwoordelijkheid gekregen. Ze kregen in de loop van de eerste maanden 
van het jaar hun eigen plotten, dat betekende dat we zo ook konden zien 
wie het meeste passie had voor zijn of haar werk. In het verleden leunden ze 
nog te veel en te vaak op een paar echt gemotiveerde werkers. Alberto is 
een van die jongens, hij is al lang betrokken bij het agraproject. Je kon bij 
hem echt zien dat hij gedreven was en dat hij verder keek en graag wilde. 
 
Janwim is eind juni 2019, na een periode van bijna 2 jaar, met zijn gezin te-
ruggekeerd naar Nederland. Ze hebben een mooie tijd gehad en de mensen 
in Rehoboth veel mogen geven. 
 
In de loop van 2019 hebben we verder nagedacht over de toekomst van het 
agraproject. Is het levensvatbaar? Moeten er veranderingen komen? Moeten 
we het misschien aan een lokale boer verkopen? Er moest afgelopen jaren 
teveel geld vanuit het RKC naar het agraproject toe. Dit was voor een perio-
de houdbaar maar niet voor de lange termijn. 
 
Uiteindelijk hebben we besloten om de grond en opstallen te laten taxeren 
om het te verkopen aan iemand uit Namibië/Rehoboth. Het geld wat daar-
door vrij komt kunnen we dan weer gebruiken voor uitbreiding van het RKC, 
met name voor het verder uitbouwen van de sportacademy. 
 
De medewerkers hebben aan het eind van het jaar nog wel hun laatste oogst 
binnen gehaald en kunnen verkopen. 
 
In het jaarverslag van 2020 zullen jullie kunnen lezen hoe het verder is afge-
lopen met de verkoop en plannen van het agraproject. 
 
We zijn blij en dankbaar dat we de afgelopen 5 jaar een inkijk mochten krij-
gen in hoe een agraproject in een land als Namibië werkt en niet werkt. 
 



 

6. Financiën 
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6.1. Jaarcijfers 2019 
 
Balans per 31 december 2019 – Nederland in € 
 

 
 

BALANS 31 december 2019 31 december 2018 

ACTIVA       
        
Materiële vaste activa 457   823   
Vlottende Activa 0   0   
Liquide middelen 11.657   13.742   
        
TOTAAL ACTIVA  12.114  14.565 
        
PASSIVA       
        
Kapitaal       
Kapitaal per 1 januari 11.399   7.555   
Exploitatieresultaat -4.736   3.844   
Kapitaal per 31 de-
cember  6.663  11.399 
        
Overlopende passiva  5.451  3.166 
        
TOTAAL PASSIVA   12.114   14.565 
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BATEN Werkelijk 2019 Werkelijk 2018 
    

Baten uit eigen fondsenwerving     
Giften algemeen 37.245 99.176 
Giften Benjamin Kids 11.326 6.916 
Sponsoracties 97.010 107.432 
Giften RKC Farm 1.850 4.560 
Totaal baten uit eigen fondsen-
werving 147.431 218.084 
      
SOM DER BATEN 147.431 218.084 
      
LASTEN     
     
Besteed aan doelstelling     
René Kids Centre, Rehoboth, Nami-
bië 81.904 123.478 
RKC Rehoboth Farm Trust 8.925 7.947 
Totaal besteed aan doelstelling 90.829 131.425 
     
Kosten eigen fondsenwerving     
Publiciteit 1.498 6.118 
Automatiseringskosten 1.145 3.358 
Loonkosten 32.738 47.113 
Totaal kosten eigen fondsenwer-
ving 35.381 56.589 
      
Beheer en Administratie     
Bankkosten 1.927 1.038 
Algemene kosten 4.170 5.132 
Huur kantoorruimte 7.200 6.750 
Afschrijvingskosten 366 274 
Kosten vliegtickets 14.180 42.998 
Bijdrage deelnemers -1.886 -29.966 
Kosten beheer en administratie 25.957 26.226 
      
SOM DER LASTEN 152.167 214.240 
      

Exploitatieresultaat -4.736 3.844 
      

Staat van Baten en Lasten over 2019 - Nederland in € 
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6.2. Toelichting jaarcijfers 
 
Toelichting Nederland 
 
Eind 2018 werd duidelijk dat het René Kids Centre een andere weg moest en 
zou inslaan. Het veranderingsproces bij het RKC resulteerde in een periode 
waarin het Centre tijdelijk gesloten werd voor bezinning en reflectie op de 
visie zoals die was toen het RKC is ontstaan. Met ingang van 1 juli 2019 zijn 
we weer gestart met de programma’s. 
 
Het tijdelijk stilleggen van het RKC heeft behoorlijk impact gehad op de fi-
nanciën. Een direct merkbaar gevolg is dat de giften behoorlijk zijn terugge-
lopen. Het is wel mooi om te constateren dat terugloop in de opbrengsten 
vanuit Stichting RKC Events beperkt is gebleven. 
Een direct gevolg in het teruglopen van de giften is dan ook dat we minder 
konden overmaken naar Namibië. De gevolgen daarvan zijn redelijk beperkt 
gebleven omdat we eind 2018 al afscheid hadden genomen van het meren-
deel van de werknemers als gevolg van het veranderingsproces. 
 
De verminderde inkomsten hebben ook gevolgen gehad voor de kosten in 
Nederland. Zo heeft het bestuur in overleg met René Ruitenberg besloten de 
betaalde dagen van René terug te brengen van 4 dagen naar 3 dagen. Dit re-
sulteert in een kostenbesparing van ruim 14.000 euro. Totaal hebben we een 
besparing van ruim 21.000 euro weten te realiseren. 
 
De kosten voor beheer en administratie zijn stabiel en bijna niet veranderd. 
 
Toelichting Namibië 
 
Normaalgesproken voegen wij ook de financiële verantwoording en een kort 
verslag van RKC Namibië toe. Helaas heeft de coronacrisis ook onze planning 
behoorlijk verstoord. Begin april 2020 stond een reis gepland waarin we een 
aantal zaken zouden afronden en de boekhoudstukken van 2019 mee zou-
den nemen naar Nederland. Helaas werd onze reis uitgesteld. De stukken di-
gitaal aanleveren was geen optie, omdat de structuur in Rehoboth daar on-
voldoende op is ingericht. 
  
Deze cijfermatige verantwoording houdt u dan ook nog van ons tegoed. 
 



 

7. Betrokkenheid sponsoren 
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7.1. Sponsoren  
 
Het René Kids Centre is volledig afhankelijk van de giften van sponsoren. 
Daarom proberen we de relaties met onze sponsoren zo goed mogelijk te 
onderhouden. We houden ze op de hoogte door onder andere de website 
en het brengen van bezoekjes.  
 
Het grootste gedeelte van de sponsoren bestaat uit kerken, scholen, particu-
lieren en bedrijven. Met regelmaat zijn er het afgelopen jaar door René Rui-
tenberg en/of door andere betrokkenen presentaties gegeven over het RKC. 
Dit om onze achterban te vergroten en om onze sponsoren betrokken te 
houden.  
 
We zijn alle mensen die zich het afgelopen jaar (weer) hebben ingezet voor 
het René Kids Centre enorm dankbaar! 
 

7.2. Stichting RKC Events 
 
In de afgelopen jaren zijn er door het RKC en diverse sponsoren events geor-
ganiseerd. Op de website, www.renekidscentre.nl, kunt u meer lezen over de-
ze events. Om deze events makkelijk vindbaar en inzichtelijk te maken voor 
eventuele sponsoren/deelnemers is de “Stichting RKC Events” opgericht. 
Voordeel van deze Stichting is dat sponsoren met Ideal rechtstreeks via de 
website (www.rkcevents.nl) kunnen betalen en dat deelnemers aan de events 
beter beschermd zijn door de verzekeringen die de Stichting heeft afgeslo-
ten. De Stichting heeft, net als het René Kids Centre, een ANBI-status. Alle 
gelden die via deze Stichting binnen komen, zijn bestemd voor het René Kids 
Centre. 
 

7.3. Benjamin Kids 

De Benjamin Kids is een sponsorprogramma dat in 2010 gestart is. Hiermee 
willen we mensen de gelegenheid geven om bij te dragen in de kosten van 
onze programma’s. Zij zijn belangrijk om de kinderen van Block E een hoop-
volle toekomst te geven. Anders dan andere organisaties focussen wij ons 
niet op één kind, maar helpt een sponsor misschien wel twee of meerdere 
kinderen, omdat het ene kind meer financiële ondersteuning nodig heeft dan 
het andere. 
Voor € 25,- per maand kunnen we het volgende doen: 
• schoolgeld regulier onderwijs betalen 
• schoolspullen aanschaffen 
• schooluniform aanschaffen 

http://www.renekidscentre.nl
http://www.rkcevents.nl
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• warme maaltijden verstrekken 
• (gedeeltelijk) organiseren van onze programma’s 
 

7.4. Nalatenschap en periodieke giften 
 
1. Erfenis of legaat 
U kunt er voor kiezen om het René Kids Centre een erfenis of legaat toe te 
kennen. Bij een legaat laat u ons een goed na, bijvoorbeeld een schilderij, 
huis, effectenportefeuille of een bepaald bedrag. Als u het RKC benoemt als 
erfgenaam, bepaalt u zelf voor welk percentage het RKC in uw nalatenschap 
deelt. Een notaris kan uw testament opmaken en in overleg helemaal naar 
uw wensen aanpassen. 
De officiële tenaamstelling die de notaris in uw testament moet opnemen is: 
Stichting René Kids Centre, gevestigd te Elburg, correspondentieadres: Post-
bus 31, 8080 AA Elburg. 
Het RKC hoeft geen erfbelasting te betalen, omdat we een ANBI-stichting 
zijn. Uw geld wordt dus 100% ingezet om kansarme kinderen in Rehoboth 
een hoopvolle toekomst te geven. 
2. Periodieke giften 
Gewone giften aan het RKC zijn aftrekbaar voor de belasting, er geldt echter 
wel een drempelbedrag en een maximum. Voor periodieke giften geldt geen 
drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Via www.belastingdienst.nl 
kan een “Overeenkomst Periodieke gift in geld” worden uitgeprint, één 
exemplaar voor de schenker, één voor de ontvanger. Als beide partijen heb-
ben getekend dan is de gift 100% aftrekbaar voor de belasting, zonder tus-
senkomst van een notaris, zoals dat vóór 2014 wel moest. 
Natuurlijk kunt u ook doneren. Dat kan heel eenvoudig via onze website, met 
iDeal of met een machtiging. 
 

7.5. Website 
 
Per dag bezoeken zo’n 75 tot 125 mensen de website www.renekidscentre.nl. 
We gebruiken de website voor het delen van nieuws, ons hart en onze activi-
teiten. Eind 2015 werd deze site gelanceerd en door Merkmannen en Wielink 
Websolutions kosteloos gebouwd. In februari 2018 ging de geheel vernieuw-
de website van RKC Events online. Deze website biedt ons de kans onze 
events beter te promoten en eenduidig weer te geven (www.rkcevents.nl). 
 

7.6. Social media 
 
Het aantal volgers op Facebook bleef in 2019 ongeveer gelijk, zo rond de 
1.450. Het bereik van berichten schommelt tussen de 1.000 en 5.000. Er is 
een vaste kern van volgers die vaak reageert op berichten.  

http://www.belastingdienst.nl
http://www.renekidscentre.nl
http://www.rkcevents.nl


 

8. Vooruit kijken 
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8.1. Algemene verwachtingen  

 
2019:  “Een nieuwe start!” – René Ruitenberg, oprichter René Kids Centre 
 
Vanaf begin 2019 zijn we begonnen om een heel nieuw team bij elkaar te 
krijgen en met dit team ook samen de visie van het RKC verder vorm te ge-
ven. We hebben eerst van januari tot en met april de tijd genomen om goed 
na te denken (gebed!) wat we precies wilden, met wie en hoe we dat wilden 
gaan aanpakken. De medewerkers in Namibië hebben hierin een enorm be-
langrijke rol gespeeld. 
 
Rond mei/juni 2019 is er veel werk verzet om een mooie speeltuin te realise-
ren en daarnaast het terrein verder op te knappen. Deze vernieuwing hoorde 
ook bij de nieuwe start; zo mochten we op 1 juli met een enthousiast en ge-
dreven team aftrappen met een aantal prachtige programma’s. Veel jonge 
kinderen genieten van de daycare, de naschoolse opvang, het sportterrein en 
de soccer academy. 
 
2019 heeft veel rust en structuur gebracht binnen de organisatie en daar zijn 
we enorm dankbaar voor. 
 
2020 zal staan in het teken van uitbreiding. Stap voor stap meer kinderen in 
onze programma’s, zodat we de kids 
uit blok E ECHT een hoopvolle toekomst kunnen geven. 
 
Op het moment van schrijven is wereldwijd het coronavirus uitgebroken. 
Ook Namibië heeft een volledige lock-down  en dit betekent dat alles een 
periode stil zal liggen. Vanwege de enorme ramp die hieruit ontstaat zijn we 
gestart met een grootschalig voedselprogramma! 
 
De huidige ontwikkelingen zijn te volgen op onze website. 
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8.2. Events in Nederland  
 
In Nederland staan er in 2020 een aantal evenementen op het programma: 
  
• In januari 2020 heeft de RKC Prestatietocht op de Weissensee plaatsge-

vonden 
• In verband met de coronacrisis kon de jaarlijkse Golfdag in mei in Am-

sterdam niet doorgaan. Mogelijk kan deze in september 2020 alsnog 
plaatsvinden 

• Voor de fietsliefhebbers zijn er 2 toertochten “Tour de Baie Dankie” ge-
pland: 

 - op 11 juli 2020 op de Veluwe 
 - op 5 september 2020 in Lisse/de Bollenstreek 
 



 

9. Nawoord 
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Het veranderingsproces dat eind 2018 is gestart heeft in 2019 een vervolg 
gekregen en resulteerde in een periode van zes maanden dat het Kidscentre 
gesloten was. Eind 2018 werd afscheid genomen van de meeste medewer-
kers en 2019 zijn we begonnen met de familie Dreyer. In die zes maanden, 
een tijd van gebed, reflectie en terugkijken naar de basisvisie, ontstond er 
langzaam zicht op de invulling van de programma’s. 
 
Per 1 juli 2019 zijn we kleinschalig gestart met daycare en de huiswerkklas. 
Daycare is nieuw, maar was wonderwel onderdeel van de basisvisie van het 
RKC. Time 2 stond dan ook vooral in het teken van terug naar de basis. 
 
In het najaar van 2019 ontstonden heel onverwacht plannen voor een voet-
balschool. Wij geloven dat dit geen toeval is, omdat sport altijd een onder-
deel is geweest van de basisvisie. Inmiddels begroeten wij elke week een be-
hoorlijke groep kinderen die onder leiding van een voetbalcoach trainen. 
 
Time 2 is een nieuwe fase voor het RKC, met een nieuwe invulling van men-
sen, programma’s en vooral terug naar waar God ons toe geroepen heeft. 
We zijn onze God ontzettend dankbaar voor de tweede kans en nieuwe rich-
ting die Hij ons heeft laten zien. Wij geloven in onze roeping voor Block E en 
bidden dat we altijd zullen luisteren en gehoorzaam zullen zijn aan wat God 
ons vraagt te doen. 
We hopen dat u door dit verslag enthousiast bent geworden/gebleven voor 
het project. We nodigen u via deze weg van harte uit om ons project eens te 
bezoeken of mee te gaan met één van onze georganiseerde reizen. Een be-
zoek aan het Centre, Block E en het dorp is een ervaring om nooit te verge-
ten. 
 
Door de coronacrisis is het onzeker wanneer we kunnen/mogen vliegen. Op 
het moment van dit schrijven is het helaas nog niet mogelijk. Houd onze 
website in de gaten voor meer informatie. 
 
Heeft u vragen over dit verslag, over het doen van giften of over andere on-
derwerpen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@renekidscentre.nl. 
 
Het zou geweldig zijn als we, mede door uw hulp, ook in 2020 weer ver-
der kunnen werken aan het realiseren van de missie van het René Kids 
Centre! 

mailto:info@renekidscentre.nl
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