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Algemeen 
 
Naam:   Stichting Friends of the Maasai  
Statutair gevestigd:  ‘s-Hertogenbosch 
Adres:    Meester Bierkuslaan 8, 5237JC ’s-Hertogenbosch 
Telefoon:   073-6428788 
Mail:   hello@friendsofthemaasai.org 
 
KvK nummer:   71154175 
Fiscaal nummer: 858600626 
Fiscale Status: ANBI-Stichting, RSIN/fiscaal nummer 858600626  
 
Datum oprichting: 14 maart 2018 
 
 

Missie, visie, doelstelling 
 
Friends of the Maasai wil bijdragen aan het door de Maasai-gemeenschap geleide herstel 
van het ecosysteem en de leefomstandigheden van de Maasai. Daarom luidt onze missie: 
Met de Maasai werken we aan hun veerkracht, een duurzame wildpopulatie en een 
florerende savanne.  
 
Onze visie: In 2030 is het grasland (savanne) ecosysteem in het Maasailand aanzienlijk 
hersteld ten opzichte van het verleden. De cycli van het ecosysteem zorgen voor voldoende 
biodiversiteit, voedsel en water voor de wilde dieren, het vee en de mensen. De Maasai zijn 
in staat hun leven te leiden en te ontwikkelen in harmonie met de natuur, de wilde dieren en 
het vee en hebben een duurzaam evenwicht gevonden tussen aansluiting bij de opkomende 
nieuwe levenswijzen in Oost-Afrika (Kenia/Tanzania) en behoud van hun traditionele leven. 
 
Stichting Friends of the Maasai heeft als doel de Maasai te ondersteunen bij het zekerstellen 
van hun toekomst inclusief hun waarden en cultuur. Dit doet de Stichting in het algemeen 
door hun levenswijze te begrijpen en te waarderen, door hen te ondersteunen bij het 
strategisch en creatief reageren op de uitdagingen en problemen die hun voortbestaan 
bedreigen, door hen te verbinden met andere culturen en bevolkingsgroepen, etc.  
 
De Stichting tracht haar doel in meer praktische zin te bereiken door: 

- het geven van voorlichting,  
- het verstrekken van nieuws en informatie,  
- het ontwikkelen en ondersteunen van projecten voor het veiligstellen van de 

toekomst van de Maasai, en  
- het organiseren van noodhulp en van middelen (zoals geld, kennis, expertise en 

netwerken) voor projecten gericht op structurele verbetering van de situatie van de 
Maasai en hun leefomgeving. 

 
De Stichting Friends of the Maasai heeft geen winstdoelstelling en zet zich in voor het 
algemeen nut. Het vermogen van de Stichting dient in principe beperkt te blijven. Het bestuur 
draagt er zorg voor dat er een redelijke verhouding is tussen de opbrengsten en de 
bestedingen. Er is sprake van een gescheiden vermogen zodat bestuurders of 
beleidsbepalers niet over het vermogen van de instelling kunnen beschikken alsof het hun 
eigen vermogen is.   
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Bestuur 

 

Per 31 december 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen:  
Voorzitter:   dhr. Willem Lageweg 
Secretaris:   dhr. Stefan Schuwer 
Penningmeester: dhr. Etienne Spierts 
  



4 

 

 
Bestuursverslag 

 
In 2021 stonden de activiteiten vooral in het teken van de uitwerking van de doelstellingen 
van Friends of the Maasai en een daarbij passende communicatiestrategie: 

 stimuleren van een beweging van Maasai-vrienden (particulieren, bedrijven, NGO's) in 
Oost-Afrika, Nederland en de EU; 

 stimuleren van samenwerking tussen diverse partijen die (direct of indirect) kunnen 
bijdragen aan het bereiken van de doelstelling; 

 organiseren/creëren van financiering voor projecten die bijdragen aan de doelstelling; 

 projecten versnellen. 
 
Hiertoe hebben onder meer diverse gesprekken plaats gevonden met Stichting Embassy of 
the Earth en Osotua Foundation, in het bijzonder over de ontwikkeling van het Eramatare 
project en de White Mountain beweging. 
 
In maart 2021 hebben we een financiële bijdrage geleverd aan een sustainable 
watermanagement project van Osotua waardoor ca. 40 mensen konden worden getraind. 
Verder is diverse malen met Osotua gesproken over het Eramatare project. In het bijzonder 
heeft Friends of the Maasai aangeboden om het projectplan verder te ontwikkelen naar een 
volwaardig businessplan dat mede kan dienen voor de benadering van sponsors en 
financiers. Dit businessplan zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 worden 
afgerond. 
 
Met The Embassy is gekeken naar de ontwikkeling van een community center op een stuk 
grond van een Keniaanse relatie, die onder druk stond om het aan een projectontwikkelaar 
te verkopen. We hebben een financiële bijdrage geleverd aan de aankoop van de grond door 
een ‘common land trust’ en zullen in overleg met The Embassy bekijken welke bijdragen wij 
verder aan de ontwikkeling van het community center kunnen leveren. 
 
In de loop van het jaar heeft Friends of the Maasai zich verdiept in de discussie die in 
bepaalde Maasai gemeenschappen ontstond over de aanleg van een windmolenpark door 
de energiemaatschappij Kipeto Energy. Met name de gemeenschap van Ezekiel Ole Katato 
(Kajiado, Kenia) maakte zich grote zorgen over de gevolgen voor gezondheid en wildlife. 
Friends of the Maasai heeft hen in contact gebracht met lokale specialisten om te bezien 
welke aanpak gewenst c.q. mogelijk was.  
 
In het najaar bereikten ons steeds vaker berichten over de droogte. Het vee van de Maasai 
moest worden verplaatst en de mensen hadden het zwaar. In de gemeenschap van Ezekiel 
Ole Katato vernielde een groep olifanten op zoek naar water de lokale waterdam met pomp, 
die begin 2020 tot stand was gekomen door een initiatief van een aantal particulieren die 
eerder aan een Maasai walk hebben deelgenomen. Friends of the Maasai heeft dit initiatief 
gesteund. Begin 2022 hebben we samen met de initiatiefnemers van toen binnen ons 
netwerk een noodhulpactie opgetuigd waarmee ca. €5.000 kon worden opgehaald om in 
ieder geval bassin en pomp te kunnen repareren.  
 
Verder is eind 2021 een start gemaakt met het verder ontwikkelen van de communicatie-
strategie, waartoe inmiddels de eerste stappen zijn gezet. 
 
Ook in 2021 zijn we door de COVID-19 pandemie niet in de gelegenheid geweest om zelf op 
locatie de Maasai en de projecten te bezoeken. Gelukkig zijn onze vrienden van Embassy en 
Osotua wel lokaal aanwezig geweest zodat we op de hoogte bleven van de ontwikkelingen. 
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Dankzij de doorlopende sponsoring van Tsavo B.V. konden de bijdragen aan de diverse 
projecten worden gefinancierd en sluiten we het financiële jaar af met een klein positief 
saldo.  
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Financieel verslag  
 
Het boekjaar van de Stichting Friends of the Maasai loopt van 1 januari 2021 tot en met 
31 december 2021. 

 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING  
 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

De jaarrekening is zoveel als mogelijk opgesteld op basis van de Richtlijnen 

Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in hele euro’s.  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 

anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

Grondslagen voor de resultaatbepaling  

Inkomsten en bestedingen worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het jaar 

waarop ze betrekking hebben.  

Positieve resultaten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 

gerealiseerd.  

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 

verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 

zijn geworden.   

Onder de Inkomsten zijn begrepen de aan het boekjaar toe te rekenen giften en schenkingen. 
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Staat van inkomsten en bestedingen 2021 

 
  

                              

                              

  

Staat van inkomsten en bestedingen 
 
           

            2021     2020 
 

  
 

    

    Inkomsten                         

                              

  1. Giften met een specifiek doel   € 0     € 13.134         
                               

  2. Giften zonder specifiek doel   € 5.000     € 5.000           

                              

    Vergoeding St FotM activiteiten   € 0     € 0     
 

    

                              

    Totaal Inkomsten     € 5.000     € 18.134           

                              

                              

    Bestedingen                       

                              

  3. Verstrekte funding voor projecten   € 4.350     € 1.500           

                              

  4. Noodhulp ivm Covid-19           € 12.400           

                              

  5. Kosten beheer / communicatie etc.   € 170     € 436           

                              

    Totale Bestedingen     € 4.520     € 14.336           

                              

    Overschot/Tekort     € 480     € 3.798           

                              

    
 

                        

    
 

                        

  

Balans 
    

        2021   2020         2021   2020   

                              

    Vaste Activa   € 0   € 0     Eigen Vermogen 1-1 € 8.418   € 4.620   

                  Overschot/tekort boekjaar € 456   € 3.798   

    Debiteuren   € 0   € 0     Eigen Vermogen 31-12 € 8.874   € 8.418   

                              

  6. Liquide Middelen € 8.874   € 8.418     Crediteuren € 0   € 0   

                              

    Totale Activa € 8.874   € 8.418     Totale Passiva € 8.874   € 8.418   
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Specificaties van de in de Staat van Inkomsten en Bestedingen en 
Balans weergegeven cijfers voor 2021 
 
Ad 1. Er zijn dit jaar geen acties met een specifiek doel geweest. De giften bestaan uit de 

sponsorbijdrage van Tsavo B.V. 

Ad 2. Losse giften zonder specifiek aangegeven doel. 

Ad 3. Het betreft een bijdrage van €3.500 aan het project “Sustainable watermanagement” via 

de Stichting Osotua Foundation en een bijdrage van €850 voor de aankoop van een stuk 

grond voor de ontwikkeling van een community center bij Amboseli Park via Stichting 

Embassy of the Earth.  

Ad 4. Er zijn dit jaar geen uitgaven voor noodhulp geweest.   

Ad 5. Hieronder zijn diverse operationele kosten verantwoord. 

Balans per 31-12-2021 

Ad 6. Dit bedrag stond per ultimo 2021 op de Triodos bank- en spaarrekeningen ten name 

van de Stichting Friends of the Maasai. 

Het volledig overschot van 2021 is aan de reserves toegevoegd.  

Niet uit de balans blijkende aangegane verplichtingen en garanties: 
 
Per ultimo 2021 waren er geen “niet uit de balans blijkende verplichtingen” en/of “garanties”. 

 


