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VOORWOORD

De duimen van de kinderen van Rhotia Valley waren in 2021 nog steeds opgeheven, want
het ging - ondanks alle coronaproblemen all over the world, de financiële zorgen m.b.t. de
lodge en de opgelegde belasting claim - ongewijzigd goed met de kinderen van Rhotia Valley.
Ze waren gezond, gingen naar school, hadden het onderling gezellig, kregen gezonde
voeding en werden goed verzorgd door de moeders van het Children’s Home.
Ondanks tegenslagen was het mogelijk om met financiële steun van de Stichting vanuit
Nederland het project draaiende te houden.
Want ook in 2021 had het Rhotia Valley project te maken met forse financiële tegenslagen.
Ten gevolge van de coronapandemie vielen ook in 2021 de inkomsten van de lodge
grotendeels weg door uitblijven van het toerisme. Betaling van de salarissen van het
personeel van de lodge en de jaarlijkse financiële afdracht vanuit de lodge aan het Children’s
Home waren hierdoor- net als in 2020- niet mogelijk. Stichting Rhotia Valley Children’s Home
heeft daarom tot half november 2021- naast de betaling van alle educatiekosten en de
running costs van het Children’s Home - ook de salariskosten van het personeel van de lodge
overgenomen. Dit om de toekomst van het Children’s Home zeker te stellen en de
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werkgelegenheid voor het lokale personeel te kunnen behouden. Hiervoor heeft de Stichting
haar continuïteitsreserve moeten aanspreken.

Daarnaast speelde nog het zeer serieuze probleem van de grote financiële claim, die met
terugwerkende kracht tot 2009 door de Tanzaniaanse Belastingdienst aan de lodge is opgelegd.
En ook het gegeven dat deze dienst, ondanks eerder gemaakte afspraken, de afdracht van de 20% via
de lodge ter dekking van de running costs van het Children’s Home niet langer accepteert.
Voor deze poblemen is een oplossing gezocht en gevonden via exploitatie-overname van de lodge
door 2 andere Nederlandse ondernemers, die al jaren meerdere goedlopende lodges in Tanzania
runnen en het project een warm hart toe dragen. Met deze regeling blijft de werkgelegenheid van
het personeel van de lodge behouden en wordt de wijze waarop het kinderhuis vanuit de lodge
ondersteuning krijgt aangepast. Wij zijn de vrienden en donateurs bijzonder dankbaar dat ze de
Stichting in deze moeilijke tijden blijven steunen, zodat het kinderhuis goed kan blijven functioneren
en de kinderen naar school kunnen gaan.
Het bestuur

DOELSTELLING
De Stichting heeft ten doel de Rhotia Children’s Home Foundation Trust, gevestigd in Karatu,
Tanzania, in staat te stellen om:
- weeskinderen en kinderen, die door hun ouders verlaten zijn dan wel door andere omstandigheden
ouderlijke zorg tekortkomen en die afkomstig zijn uit en/of verblijven in het Rhotia-gebied te
Tanzania
a) goede voeding, kleding, scholing en liefdevolle zorg te bieden;
b) te leren zichzelf in hun (latere) levensonderhoud te voorzien;
c) contact te laten onderhouden met hun familieleden; en
d) te leren respectvol met hun omgeving om te gaan.
Voorts al datgene te bevorderen, dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De Stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij
beschikking d.d. 18 maart 2008, fiscaalnummer: 8173 61 868.
DE TRUST IN TANZANIA
De oprichters en Managing Directors van de Trust zijn Joris en Marise Koch.
Er zijn 3 gezinskinderhuizen en een 18+ huis in gebruik voor in totaal 40 kinderen.
Naast het bieden van een home voor de kinderen gaat veel aandacht uit naar scholing.
SAMENWERKING STICHTING IN NEDERLAND EN TRUST IN TANZANIA
De Stichting in Nederland en de Trust in Tanzania zijn ieder op zich zelfstandig maar voeren uiteraard
regelmatig en constructief overleg in het kader van de doelstelling van de Stichting.
Daar de lopende kosten zo veel mogelijk worden gedekt door de afdracht van 20 % van de omzet van
de aan de Trust gelieerde Rhotia Valley Tented Lodge, houdt de Stichting zich voornamelijk bezig met
scholing, bijzondere projecten en grotere investeringen. Er is regelmatig overleg tussen Marise Koch
en het bestuur van de Stichting.
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Hierbij komen de lopende en nieuwe projecten aan de orde. Eenmaal per jaar ontvangt de Stichting
de jaarrekening van de Trust, die door de plaatselijke accountant is goedgekeurd.
BESTUUR
Begroting 2022
Het budget voor de stichting zelf bestaat uit 3 posten:
- kosten voor bank, bestuur en administratie
- kosten voor sponsorwerving (promotiemateriaal e.d.)
- onvoorzien
Totaal

€ 1.000,=
€ 1.500,=
€ 700,=
€ 3.200,=

Bestuussamenstelling
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
Dhr. Ph.P.F.C. Houben
Secretaris
Mevr. I.T. de Geer-Huisman
Penningmeester
Dhr. W.T.B. van Rhijn
Lid
Mevr. A.M. van Heekeren – Koning

herbenoemd per 01-09-2019
herbenoemd per 01-03-2020
herbenoemd per 01-03-2020
herbenoemd 01-03-2022

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
- voorzitter
01-09-2022
- secretaris
01-06-2023
- penningmeester
01-10-2023
- lid
01-03-2023
Alle bestuursleden zijn herbenoembaar
Apeldoorn, 03 augustus 2022

LOPENDE PROJECTEN
- Het Children’s Home en de scholing
De verantwoordelijkheid voor het kinderhuis, de educatie van de kinderen en de eigen kleuterschool
lag in 2021 ongewijzigd bij Marise en Joris Koch. Onder leiding van Nico - sinds 2020 de Tanzaniaanse
manager van het kinderhuis - floreren de kinderen van het Children’s Home goed. Hij verricht deze
taak op goede en verantwoordelijke wijze en rapporteert meerdere keren per week aan Marise.
En dit is ook te danken aan de aanwezigheid en goede zorg van de vertrouwde Tanzaniaanse
pleegmoeders. Zij zijn allen goed functionerende betaalde krachten.
Onderstaande deelprojecten konden met de ontvangen donaties voortgezet, gerealiseerd of in gang
gezet worden.
•
•

De educatiekosten van de kinderen: alle jonge kinderen, die nu in het huis wonen en de
oudere kinderen -die extern verblijven via boarding voor secundary school, college en
universiteit – en alleen in de vakanties terugkeren naar het kinderhuis.
De kosten van de eigen Marera kleuterschool, waar al meerdere jaren 100 dorpskinderen in
2 shifts opvang, spel-leerbegeleiding en schoolvoeding krijgen.
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•
•
•
•

De kosten van het onderhoud van de gebouwen van het kinderhuis en de kleuterschool.
De kosten van diverse wettelijk verplichte Tanzaniaanse vergunningen
De kosten van de schoolbus
De salariskosten van de 9 personeelsleden

De uitgaven van 2021 lagen fors hoger dan de vorige jaren door de gegeven coronasteun. Gezien de
financiële situatie zijn er in 2021 dan ook geen nieuwe deelprojecten ontwikkeld.
Rhota Valley heeft nu 39 kinderen onder haar hoede, die educatie op verschillend niveau’s volgen
(kleuterschool, lagere school, middelbare school, HBO en Universiteit).
De kinderen op de kleuterschool en de lagere school worden dagelijks vervoerd met de eigen
schoolbus. Voor secundary school, college en universiteit is - gezien de zeer grote afstand tot Rhotia
Valley - sprake van boarding.
3 kinderen gaan naar PPS Tumaine,
17 kinderen gaan naar PS Tumaine,
1 kind gaat naar PS Marera,
6 kinderen gaan naar SS Tumaine (boarding school),
6 kinderen gaan naar college (boarding),
5 kinderen gaan naar de universiteit (boarding).
Naar verluidt zijn de schoolresultaten nog steeds goed, doch rapporten/examenuitslagen over 2021
zijn nog niet ontvangen.
Tevens woont er al jaren een meervoudig gehandicapt, niet leerbaar meisje in het kinderhuis, dat 1
op 1 begeleiding/zorg behoeft.
-

Landbouw en veeteelt projecten

De boerderijactiviteiten hebben zulke grote vormen aangenomen , dat Justina – zelf opgegroeid in
het kinderhuis en opgeleid als veearts – sinds twee jaar de leiding over de boerderij heeft en tevens
de functie van dierenarts vervuld. Er is een levende haven van varkens, koeien en kippen en
daarnaast is er een grote moestuin en worden er bonen, mais en zonnebloemen (voor oliepersing)
verbouwd. Er staan gezien de Corona-pandemie geen nieuwe projecten op stapel.
-

Uitbreiding Irrigatie systeem is afgerond, maar blijft kwetsbaar

De eigen bron blijft overvloedig schoon water leveren en daarmee is irrigatie van de moestuinen en
graslanden (gras voor de koeien) en schoon drinkwater verzekerd. Door overlast van olifanten blijft
het systeem kwetsbaar en onderhoudsintensief. Daarvoor is ieder jaar geld nodig: Euro 1.000
-

Zonne-energie systemen/Solar project afgerond

Alles werkt naar volle tevredenheid. De komende jaren wordt gemonitord wat deze energietransitie
voor impact heeft op de kosten en op het reële gebruik van vuile versus schone energie.
ORGANISATIE EN BEHEER
-

Werkgelegenheid
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Er waren 85 locals van families uit het dorp en de directe omgeving werkzaam op Rhotia Valley.
Zowel in de lodge als in het weeshuis, op de boerderij, in de bakkerij en in de coffeeshop. Een deel
van het personeel bestaat uit ‘kinderen’ van het Rhotia Valley Children’s Home die na voltooiing van
hun opleiding terug keren en in loondienst treden. Zo is er een boekings-assistente en een
administratief medewerkster aangesteld voor de lodge en een dierenarts met adviserende en
toezichthoudende taak voor de boerderij. Ook in bediening van de lodge werken nu een aantal
volwassen kinderen die opgegroeid zijn in de Children’s Home. Zij zijn uitgegroeid van timide matig
Engelse sprekende kinderen tot volwaardige personeelsleden die service gericht en professioneel
met de gasten van de lodge weten om te gaan. Door de crisis zit een kwart van het personeel nu
tijdelijk zonder werk.
-

Management

De Rhotia Valley Tented lodge wordt geleid door een goed team van lokalen onder leiding van een
Tanzaniaanse manager. Deze mensen zijn al vele jaren werkzaam op de lodge en zijn goed opgeleid
en ingewerkt door Marise en Joris. Er is wekelijks contact via video telefoon met de manager en Joris
en Marise. Onder hun ervaren leiding blijft het totale project goed functioneren. Wel is er in 2021
door Covid een beperkte bezettingsgraad van de lodge, doordat er minder toeristen naar Tanzania
kwamen. Dit heeft helaas ook geleid tot ontslag van een aantal medewerkers. De verwachting is dat
na de pandemie de bezettingsgraad de komende jaren weer aantrekt en er ook weer nieuw
personeel kan worden aangenomen.
-

Vrijwilligers

Door de pandemie zijn er in 2021 geen vrijwilligers op Rhotia Valley gestationeerd.
Rhotia Valley Trust omvormen
Door recente wetgeving in Tanzania moet de Tanzaniaanse Rhotia Valley Children’s Home Trust
omgezet worden in een NGO. Een van de nieuwe regels is dat het merendeel van de bestuursleden
de Tanzaniaanse nationaliteit heeft. De huidige Nederlandse bestuursleden Marise en Joris Koch
gaan op zoek naar uitbreiding met nieuwe bestuursleden uit Tanzania om aan deze nieuwe eisen te
voldoen.
COMMUNICATIE
-

Via de website van de Rhotia Valley Lodge in Tanzania: www.rhotiavalley.com zijn links te
vinden naar het project, naar het kinderhuis en naar hoe u kunt bijdragen. Er is een virtuele
tour, zodat u een goed beeld krijgt van het terrein, de omgeving en alle gebouwen die deel
uitmaken van het Rhotia Valley project.

-

Over de Nederlandse Stichting Rhotia Valley Children’s Home kunt u officiële documenten
vinden op het platform: www.anbi.nl. Als u bij de zoekfunctie “Rhotia” intypt kunt u de
jaarrekeningen en het beleidsplan downloaden.

-

Relaties, vrienden en donateurs krijgen tenminste 2 x per jaar een digitale nieuwsbrief

TENSLOTTE
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Rhotia Valley was in 2021 opnieuw vooral gericht op uitbreiding van de educatie-mogelijkheden voor
de (wees) kinderen en het blijven bieden van werkgelegenheid. Ook voor 2022 zal dit het doel
blijven.
Het is natuurlijk teleurstellend dat de specifieke doelstelling van het project: ”two hills, one goal”
door het Tanzaniaans belastingbeleid nu doorkruist is en de Stichting voor de ondersteuning van
bovengenoemde taken volledig afhankelijk is geworden van donaties.
Namens het Stichtingsbestuur en Marise en Joris Koch en de kinderen van Rhotia Valley
worden alle donateurs heel hartelijk bedankt voor hun niet aflatende steun aan het totale project.
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Ineke de Geer - Huisman, secretaris van het bestuur,
it.degeer@planet.nl
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