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Doelstellingen  
Doelstelling 1: 'Van scholen voor scholen' 

Didactische ondersteuning van de kleuter– en lagere scholen in het dorp. 

Doelstelling 2: 'Spelend leren' 

Naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding van lagereschoolkinderen met plaatselijke vrijwilligers. 

Doelstelling 3: 'Arm maar kansrijk' 

Onderwijskansen voor kinderen met mogelijkheden die door hun armoede het schoolgaan niet kunnen 
betalen. 

Doelstelling 4: Het "Huis van de Hoop" 

Een doorgangshuis begeleid zelfstandig wonen met ondersteuning van jongeren. 

Dit deelproject is in de eerste plaats bedoeld als vangnet voor de jongeren die we al jaren kennen en die 
tot nader order nog verblijven in het weeshuis tegenover ons project, maar heeft zich intussen uitgebreid 
naar de opvang van tieners die op straat dreigen te komen te staan omdat hun ouder(-s) naar de 
Dominicaanse Republiek trekken om werk te zoeken en hen achterlaten in het dorp. 
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Wat toen af aan… 

Van de start tot eind 2017 samengevat 
• Juli 2015 is in Haïti, tijdens één van onze reizen naar daar, de beslissing gevallen dat een veilig 

vangnet nodig was voor jongeren die o.w.v. het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, één van de 
weeshuizen in het dorp zouden moeten verlaten.  

• Eind juli 2015 is de grond, waarop ons huidig projecthuis staat aangekocht met privémiddelen.  

• Nog voor de oprichting van vzw Kay Desperans zijn we in december 2015 met privémiddelen gestart 
met de bouw van het projecthuis Kay Desperans (Huis van de Hoop). De verantwoordelijkheid voor 
het project werd ter plaatse door ons in handen gegeven van Willy Nicolas, die de jongeren 
waarvoor we het initiatief genomen hebben, ook persoonlijk kende vanuit zijn vorige werk als 
opvoeder in het weeshuis tegenover ons project.  

• Tijdens de reis van juli 2016 konden we vaststellen dat de eerste verdieping (begane grond) van het 
projecthuis af was. Via containertransport dankzij de vzw Timoun Aid konden we de aankleding van 
het huis versnellen. Zo werden er 10 bedden, linoleum vloerbedekking, rekken, gordijnen, 
spelmaterialen, leermaterialen, tafels, krukjes, puzzels, constructiespeelgoed, poppen, autootjes, 
schriften, pennen, potloden, … verstuurd voor de opstart van het onderwijsgedeelte van het 
project. 

• Tijdens de reis van juli 2016 werd het onderwijsondersteuningsprogramma opgestart met twee 
leerkrachten: Willy Nicolas en Fanfan Alusmé. De eerste groep lagereschoolkinderen kon vanaf dan 
3 keer per week, naschools naar het project komen voor bijlessen, onderwijsondersteuning en de 
mogelijkheid om te spelen met alle speel- en leermiddelen.  Het aantal inschrijvingen verhoogde 
van 16 bij aanvang tot 32, waarna de groep gesplitst werd in jongere en oudere kinderen. Tijdens 
die reis werd ook de beslissing genomen om een tweede verdieping te starten met 3 klaslokalen, 
een grote speelgoedberging en sanitair voor de kinderen. Een eerste jongere (Michelot, 18 jaar) 
werd opgevangen in één van de kamers van het doorgangshuis, nadat zijn ouderlijk huis instortte. 
Hij startte als vrijwilliger in ons onderwijsproject in ruil voor gratis kost en inwoon. 

Openluchtschool	Sint	Ludgardis	Brasschaat zorgden voor een veilig gewapend betonnen dak en de opstart 
van de gratis bijlessen 

Sint	Jozefschool	Merksem zorgden voor leermaterialen en hielpen schoolgelden te betalen voor kinderen. 

Thomas	More	hogeschool	campus	Vorselaar lerarenopleiding maakte de bouw van de klaslokalen op de 
verdieping waar. 

De	Boomhut	Kampenhout steunde ons financieel met hun sponsortocht 

• In december 2016 werd er in het projecthuis elektriciteit gelegd, aangedreven door een generator. 
In elke gang en kamer kwam er Led-licht. Ook werd Erla Joseph als derde leerkracht aangenomen 
en werd er vanaf dan gewerkt met 3 groepen, 1ste, 2de en 3de graad basisonderwijs. De reis van juli 
2017 was ook, op gezondheidsvlak een een grote stap vooruit dankzij de ondersteuning van vzw 
Go4Water die ons de eerste blauwe waterzuiveringstank van Life Filta cadeau deden. Op het einde 
van onze reis was er in de straat een ontploffing met twee zwaarverbrande mensen tot gevolg. Kay 
Desperans heeft het vervoer naar het brandwondencentrum van Artsen zonder Grenzen in Port-au-
Prince mogelijk gemaakt en gefinancierd. Een van de twee, een jongen van 11 (Junior), zou in juli 
de tweede jongere worden die we opvingen in ons doorgangshuis. Michelot kreeg vanaf dan de kans 
om zich tot kleuterleerkracht in ons project te bekwamen en de eerste kleutergroep van 12 
kinderen op te starten. Sindsdien werkt hij in ons project en krijgt hij ook een loon. Hij woont nog 
steeds in, maar nu als nachtwaker aan de opvangkant van het huis. 

• Juli 2017 waren de zonnepanelen aangekomen met de container via Timoun Aid. De eerste grote 
tegenvaller was dat de omvormer en de kabels voor de panelen niet bij ons terecht gekomen zijn. 



Hierdoor moest het aansluiten van de zonnepanelen wachten tot december 2017. In dat semester 
werd de waterput gegraven. Vanaf dat moment kunnen we zelf drinkbaar water maken uit 
putwater. We bouwden ook een watertoren om voldoende waterdruk te hebben om een groter 
waterzuiveringssysteem op zwaartekracht te installeren in juli 2017. We haalden Junior op in het 
ziekenhuis in Port-au-Prince nadat zijn familie het geld niet had om hem terug te halen na een half 
jaar ziekenhuis. Door zijn vervormde hand had hij extra revalidatie nodig die we opgestart hebben.  

De	Boomhut	Kampenhout hielp mee met hun sponsorloop. Zelfs de directeur heeft in hoogst eigen 
persoon voor een extraatje gezorgd, waardoor we weer twee kinderen écht naar school kunnen laten gaan. 

De	kameleon	Werchter zorgde voor de uitbouw van het project met twee nieuwe groepen (48 kinderen 
extra) en inrichting van de klaslokalen met deftige tafels en stoelen. Dit heeft zelfs in de krant gestaan.	

Heilige	Familie	Berchem gaat voor een waterput en ommuring zodat kinderen veilig kunnen spelen. Zij 
hielden een sober maal, zwommen baantjes en verkochten eigen gemaakte kunstwerken en lekkere dingen 
voor Haïti.	

De	Parel	in	Lichtaart schonk ons een grote zak met kleingeld, bijeengelopen op hun sponsorloop. Zij 
deden de actie: "Klusjes voor Haïti" waarbij de kinderen klusjes in huis en familie deden en het geld in het 
Haïtipotje stopten." Zij doneerden ons ook schooltafeltjes en -stoelen. 

Cursisten	PORL	Opleiding	Thomas	More	Hogeschool zorgden samen voor de jaarvergoeding van de 
drie leerkrachten in het project en heel veel spellen en hulpgoederen voor de mensen in de buurt. 

Openluchtschool	Sint	Ludgardis	Brasschaat	was zo vrijgevig om ook dit jaar aan ons te denken in ruil 
voor een schoolbrede licentie 2Hands4Kids Typen. 

De	Kleine	Prins	Menen schonken de opbrengst van hun sober maal en kregen er niet alleen een 
studiedag voor de leerkrachten, maar ook een workshopdag voor leerlingen bij. 

Drakenhof	Deurne	kozen er voor om ons twee jaar na elkaar te helpen en hebben intussen al twee 
studiedagen in ruil gekregen. Deze warme school ging voor de uitbreiding van de speelterreinen. 

• December 2017 werden de zonnepanelen, via de omvormer en een systeem van opslagbatterijen 
aangesloten op het elektriciteitsnet in huis. We hebben in augustus van dat jaar ook het ‘meter- en 
peterschapsprogramma’ opgestart waarmee Vlaamse en Nederlandse meters en peters een kind in 
het dorp financieel kunnen steunen om naar school te kunnen gaan.  

Wat 2018 ons bracht… 

Een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen 
• De reis van juli 2018 bracht een grote groep sympatisanten mee naar Haïti, elk met een eigen 

verhaal en doel. Van een reis terug op bezoek bij je biologische moeder, zus, broers en familie, tot 
schaalvergroting van het LifeFilta (Aqua Nano) waterzuiveringsproject en het opstarten van de 
kinderboekenbibliotheek en het leesproject ter bevordering van het leesonderwijs.  

• We kochten stevige bedden voor enkele buurkinderen van het project zodat ze niet meer op karton 
op de grond moeten slapen.  

• We namen een buurvrouw op in ons team die voor het schoonhouden van de klassen, het sanitair en 
het projecthuis in zal staan. 

• De website www.kaydesperans.org bevat foto’s van de stappen die gezet zijn. 
• De webwinkel van de website zorgt voor een continue stroom van inkomsten via de giften. Als 

bedankje geven we informatiemappen cadeau over diverse thema’s in verband met onderwijs, 
didactiek en pedagogie cadeau.  



• De volledige opbrengst van 2Hands 4KIds Typen (verzie AZERtyp en QWERtyp) komt integraal via de 
website van Kay Desperans ten goede aan het project.  

• Het aantal kinderen in het onderwijsondersteuningsproject groeide tot 120, verdeeld over vier 
groepen: 

o Groep 1, kleuters en jonge kinderen. Doel: spelen en spelend leren. Zij komen op 
woensdag, vrijdag en zaterdag naschools en staan o.l.v. Michelot. 

o Groep 2, 1ste en 2de leerjaar. Doel: spelend bevorderen van het lezen, schrijven en rekenen, 
spelen en leren puzzelen. Zij komen op woensdag, vrijdag en zaterdag naschools en staan 
o.l.v.Willy Nicolas. 

o Groep 3, 3de en 4de leerjaar. Doel: lezen, spellen, Frans oefenen en rekenen. Zij komen op 
maandag, dinsdag en donderdag naschools en staan o.l.v. juf Erla, zelf lerares 2de leerjaar 
in een grote basisschool in het dorp. 

o Groep 4, 5de en 6de leerjaar en enkele leerlingen middelbaar. Doel: wiskunde, Frans en 
(sociale) wetenschappen. Zij komen op maandag, dinsdag en donderdag naschools en staan 
o.l.v. Fanfan, zelf leraar wetenschappen in een middelbare school in het dorp. 

o Regelmatig worden de groepen extra ondersteund door oudere kinderen die helpen of 
vrijwilligers. 

• Het waterzuiveringsprogramma staat op punt. Onze waterput geeft het hele jaar door ongelofelijk 
veel, super helder water. We kunnen dagelijks de twee grote tonnen op het dak en de watertoren 
vullen zonder de put leeg te krijgen. De omwonende buren krijgen ook water van ons (waswater uit 
de put en drinkwater vanuit het zuiveringssysteem). De bronpomp zelf hangt op 10 m diepte en 
werkt op de zonnepanelen. Het water begint op 12 meter en de put is 15 meter diep. Door raad te 
vragen aan de buren zijn we in staat geweest om zo’n goede put te graven én de mensen in de 
directe omgeving te helpen aan zuiver en drinkbaar water. 

• Het onderwijskansenproject, gesteund door meters en peters in Vlaanderen en Nederland, groeide 
in 2018 uit tot 24 kinderen die we financieel steunen in het betalen van hun schoolgeld, uniform, 
schoolbenodigdheden en die uiteraard ook opgenomen zijn in ons onderwijsondersteuningsproject. 
Het zijn stuk voor stuk kinderen die anders niet of nauwelijks naar school konden omdat hun ouders 
het geld dat daarvoor nodig is, niet op tijd bij elkaar kregen voor het schooljaar 2018-2019.  

• Het opvangproject voor jongeren heeft in 2018 Junior opgevangen. Zijn moeder vertrok naar de 
Dominicaanse Republiek voor medische verzorging van haar brandwondenlittekens en liet Junior 
achter bij opa in een bananenbladerenhutje. Opa kwam ons raad vragen omdat hij de zorg van 
Junior noch financieel noch materieel, noch o.w.v. zijn leeftijd aankon. Van december ’17 tot juli 
2018 woonde Junior 4 nachten per week in Kay Desperans, waar Michelot toezicht hield op zijn 
welzijn en een kamer met hem deelde, maar vanaf juli 2018 woontde Junior voltijds bij ons tot zijn 
moeder teruggekeerd was uit de DR begin januari 2019. We blijven dag en nacht klaarstaan voor 
jongeren die op straat komen te staan, hetzij door overmacht in hun woonsituatie hetzij omdat ze 
één van de weeshuizen in het dorp of andere opvangsituaties noodgedwongen moeten verlaten. Het 
is algemeen bekend in het dorp dat wij er zullen zijn om hen met raad en daad tijdelijk bij te staan 
en op weg te helpen op hun eigen benen te komen. 

En we weten dat we nog kunnen rekenen op Vlaamse scholen. Ook met hen zullen we in samenspraak een 
concreet doel verwezenlijken. De scholen-voor-scholenactie is een groot succes en is de grootste bron van 
inkomsten voor de vzw. We zetten deze actie ook in 2019 verder. 

GO! Basisschool Pepijn Tienen 415 dikke dank-je-wel's voor jullie bruisende bellenblaasactie voor Kay 
Desperans. 

De Wijsneus Wortel heeft de opbrengst van hun winterdrink van vorig schooljaar gestort. Bedankt en proost 
op jullie! 

Thomas More hogeschool campus Vorselaar cursisten PORL steunen ons altijd via de materialenbeurs en 
binnenkort ook met de opbrengst van een facultatieve navormingsdag. Dankzij 'De Warmste Week'-actie 
kunnen we de leerkrachten in ons project weer een half jaar een goed loon uitbetalen. Jullie zijn toppers! 



Drakenhof Deurne, een warme, multiculturele school gaat zich ook dit jaar inzetten voor ons. We hebben van 
hun ook 80 stoelen gekregen voor onze klassen in Haïti en heel veel kinderschoenen. 

VBS De Toverboom Geel Bel. Jullie inzet was fenomenaal! Wat een leuke actie en afsluiter van jullie Haïti-
project. Jullie grote cheque staat hier fier tot we hem mee kunnen nemen naar Haïti. 

Sinte-Maartenschool Meise Zelfs vanuit het midden van het land krijgen we steun. Het was een plezier om in 
de Sinte-Maartenschool Kay Desperans voor te stellen en te vertellen over hoe kinderen leven en leren in 
Haïti. 

Privé-personen en bedrijven die ons een warm hart toe dragen: Cindy, Katrien, Gerard, Lambert, Henk, 
Thérèse, Kristien, Nadia, Wendy, Sabine en Sarah steunen elk een kind om naar school te kunnen gaan. Alle 
kinderen uit onze meter- en peterschappen krijgen kansen om schools te ontplooien, nemen deel aan ons 
naschools ondersteuningsproject én krijgen basis medische zorgen indien nodig.  

Helga en Charlotte hebben elk twee kinderen die ze financieel steunen en opvolgen.  

Nicole en Henry, die Haïti en de noden ter plaatse uit eigen ervaring kennen, zijn ons project zo genegen 
dat ze 5 verschillende kinderen steunen in hun volledige schoolloopbaan én ons project financieel steunen. 

Orthomed Genk, gespecialiseerd in orthopedische hulpmiddelen steunde ons financieel én materieel. 

Fred van Elewaut Orthopedie in Hasselt sponsort mee, samen met Demolder Orthopedie Hasselt, ook aan 
jullie een warme dank-je-wel voor jullie gift. 

B-Ortho & Explore en 2Hands4Kids steunt ons project financieel en materieel. 

Van Helden relatiegeschenken steunt ons met grote materiële giften zoals duizenden pennen, cadeautjes 
en bruikbare spullen voor de scholen. 

Eric Luys verfwerken zorgt al jaren voor de leuke, frisse, geverfde muren in onze klas- en speellokalen. 
Sikkenskwaliteit in Haïti... een unicum maar ook een ongelofelijk groot plezier. 

Uitgeverijen Clavis en Averbode zorgden voor honderden nieuwe boeken in onze bibliotheek waardoor de 
kinderen in het project ook kunnen lezen in hedendaagse prentenboeken en opzoekboeken. 

Financieel overzicht van 2018 
Inkomsten 
In 2018 ontvingen we in totaal 12.908,49 euro aan steun uit giften.  

De totale boekhouding wordt gevoerd en gecontroleerd door KPMG die ook voor de overdracht van de 
kosten naar externe, steunende partners zorgde. Vzw Kay Desperans kreeg geen enkele factuur van KPMG.  

Er werden nog geen aanvragen tot (overheids-)subsidies ingediend.  

Er was nog geen mogelijkheid tot het aanvragen van fiscale attesten. Hiervoor zijn drie officiële 
boekhoudjaren met balans nodig.  

Inkomsten uitgesplists:  

website € 4.662,74 Inkomsten via overschrijving op de rekening van de vzw of 
directe betalingen via Pay Pal. 

scholen € 4.284,95 
Inkomsten via de scholen-voor-scholen acties. 

 Peterschap € 1.340,00 

Inkomsten via meter- en peterschappen om kinderen kansen 
te geven naar school te  kunnen gaan, ontvangen via de 
rekening van de vzw. 
 



Bedrijven € 180,00 

 

Rechtstreekse sponsoring van bedrijven. 

overige € 2.440,80 
Inkomsten uit de PayPal-ontvangsten en stortingen van 
contante giften. 

subsidies € 0,00 
Geen aanvragen ingediend in 2018. Hiervoor zijn drie boekjaren 
nodig. Eerste aanvraag zal plaatsvinden in 2019. 

 

Uitgaven 
In 2018 werd er in totaal 10.151,11 euro uitgegeven. De uitgaven situeerden zich in de volgende rubrieken: 

Vervolg uitgaven uitgesplitst:  

 Kringloopwinkel aankopen € 0,00  

  Aankopen op factuur € 331,71 
Aankoop van technische materialen voor het 
installeren van de zonnepanelen, waterpomp,… 
op factuur. 

 Contante aankopen kastickets € 0,00  

  Onkostennota's leden vzw € 0,00  

 Containervervoer € 2.100,00 
VZW Timoun Aid zorgde voor containervervoer à 
175 euro per kubieke meter voor 12 kubieke 
meter aan gedoneerde hulpgoederen. 

Uitgaven uitgesplists:   

Totaal via: Bank Portkost € 12,00  Het opsturen van de rekeningafschriften Crelan 

  Bank Beheerskost € 0,00  

 Bank 
Verrichtingskost € 0,00  

  Naar rekening --40 
voor WU € 7.589,80 

Geld dat via banktransfer Sofort Western Union 
overgemaakt wordt naar Kay Desperans Ayiti, onze ‘vzw’ 
ter plaatse, moet via een andere dan de vzw-
rekeningnummer verlopen. In ons geval onze WU-
rekening eindigend op –40 passeren (zie regelgeving 
WU). 

    

  Publiciteitskosten € 0,00 Deze werden in 2018 volledig door derden betaald en 
aan ons in de vorm van goederen aangeleverd. 

 Overheadkosten 
vzw € 110,60  

  Officiële 
documenten vzw € 0,00 Deze werden in 2018 volledig betaald door en op 

rekening genomen van derden. 
 Boekhoudkosten € 0,00  

  Digicel telefoon 
Haïti € 7,00 Ter beschikking gestelde telefoontegoeden aan onze 

Haïtiaanse medewerkers. 
 Overige vzw-kosten € 0,00  

 



  Overige aankopen € 0,00  

      

  Reis en vervoer ter plaatse € 0,00 
Alle werkende leden en bestuursleden van vzw 
betaalden in 2018 elk aspect van hun reis zelf 
met privégelden1.  

 Hotelkosten leden vzw € 0,00  

  Catering (eten drinken) € 0,00  

 Materiaalaankopen in Haïti € 0,00  

  Medische kosten reizigers Haïti € 0,00  

 Overige kosten in Haïti € 0,00  

 

Balans 

PERCENTAGE VAN INKOMSTEN UITGEGEVEN    

Gebruikt percentage inkomsten 78,6% 

OVERZICHT     

Inkomsten jaarbasis € 12.908,49 

Uitgavan jaarbasis € 10.151,11 

SALDO JAAR 2018 € 2.757,38 

 

Rechtstreekse overschrijving van gelden naar Haïti voor de werking van het project via Western Union: 
7.589,80 euro wat 58,8% van de werkingsmiddelen is.  

Onrechtstreekse betalingen (in de vorm van containervervoer gedoneerde goederen en aankopen in België 
die per container vervoerd werden) t.w.v. 2.431,71 euro wat 18,8% van de werkingsmiddelen is. 

In totaal werd 77,6% van de inkomsten rechtstreeks in gelden of onrechtstreeks van goederen en 
diensten overgemaakt aan Kay Desperans Ayiti, onze partners ter plaatse. 

Overheadkosten: 129,60 wat slechts 1% van ons totale budget is. Hiermee tonen we aan dat zo goed als alle 
inkomsten 2018 rechtstreeks ten goede zijn gekomen aan de mensen ter plaatse. 

Met een over te dragen reserve van 2.757,38 euro hebben we nog 21,4% van de totale inkomsten achter 
de hand voor 2019. Dit geeft ons een veilige start en de mogelijkheid om alle vergoedingen voor de 
basismedewerkers ter plaatse voor een volledig jaar veilig te stellen.  

We kunnen dus met een gerust hart en goed gevoel over onze financiën 2019 tegemoet gaan, dankzij 
al onze sympathisanten. 

                                                
1 In 2019 gaan we, conform de statuten van de vzw Kay Desperans, kleine gedeeltes van de reis- en verblijfskosten van 
de bestuursleden van de vzw in de boekhouding opnemen, om het voor deze leden mogelijk te maken zich ter plaatse 
te blijven inzetten en hun know-how duurzaam over te brengen. Dit zal echter nooit ten koste van de werkingsmidde-
len voor de kinderen in het project gaan. Het zal gaan via een verschuiving in de begroting nu de zonnepanelen, de 
elektrische instalatie, de waterput en -pomp klaar en afbetaald zijn. 



Wat 2019 ons mag brengen… 

Wat we al weten 
• Er zijn midden januari 2019 al 6 scholen bekend die hun goede-doelen-actie t.v.v. vzw Kay 

Desperans gaan houden. Met een gemiddelde opbrengst van 500 euro per school, toegevoegd 
aan onze reserve, kunnen we stellen dat we met een gerust hart in 2019 alle vergoedingen 
medewerkers en werkingsbudget van het project veilig gesteld hebben. 

• Het aantal meters en peters stijgt continu gestaag. We hopen dit jaar aan 36 meters en/of 
peters te komen, een stijging van 50% t.o.v. 2018. Help je mee om nieuwe meters en peters 
warm te maken voor Kay Desperans? 

• Het aantal grote, maar noodzakelijke kosten voor elektriciteit, drinkwatervoorziening,… zal 
lager gaan liggen dan in 2018. zonnepaneleninstallatie, pompen, bekabeling, leidingen etc. zijn 
aangelegd. Enkel beperkte budgetten voor reparatie en onderhoud worden hier verwacht. 

Begroting 
2019 korte tot middellange termijn 

•  Containervervoer hulpgoederen (kleding voor de kinderen, kinderschoenen, schoolmaterialen, 
…): 2500 euro (10-12 kubieke meter) voor 2019 via Wereld Missiehulp. 

• Aankoop in ons land van schoolmaterialen noodzakelijk voor een kwalitatief onderwijsproject: 
500 euro voor 2019. 

• Opvang van 3 jongeren (kost- en inwoon): 3000 euro per jaar (gemiddeld 2,75 euro/dag). We 
bouwen een reserve op zodat geen enkel kind van het weeshuis tegenover ons project ooit op 
straat zal moeten slapen. Het gaat hier over 18-plussers die we kennen en waarvoor we het 
opvangproject gestart zijn in de zomer van 2015. 

• Vergoedingen leerkrachten en ondersteuners die naschools in ons project werken (4 
leerkrachten en 1 dame voor het onderhoud krijgen een maandvergoeding): een totaal van 2600 
euro voor 2019. 

• Onderhoud en reparaties van water- en elektrische installaties: 500 euro 

• Afwerking ommuring terreinen achter het projecthuis: 2000 euro 

• Ommuring van het speelterrein kinderen. Omdat er nu heel wat ‘ouderen’ de jonge kinderen 
die komen spelen, komen storen, willen we een veilig speelterrein bouwen. Hiervoor is een 
ommuring van het terrein nodig, het installeren van mobiele voetbalgoalen, mobiele 
basketbalringen en een (afsluitbare) poort en ’s avonds afsluitbare ‘doorgang van maximum 
1,50 hoog’ (zoals in een pretpark) om fysiek duidelijk te maken dat dit terrein een veilige 
speelplek is voor kinderen. Hiervoor begroten we in totaal 2000 euro voor de ommuring en 500 
euro voor de inrichting van het terrein. 

• Aankoop bedrukte T-shirts voor nieuwe kinderen in ons project: 375 euro 

• Onvoorziene kosten: 1500 euro 

Dit brengt ons op een totaal van 15.475,00 euro. Dit is realistisch omdat: 

1) Kosten pas gemaakt moeten worden als de situatie het vooropstelt en 

2) De inkomsten 2018 geëvenaard kunnen worden via de scholen-voor-scholenacties en jaarlijks 
terugkerende donaties.  

3) De overgedragen reserve uit 2018 van 2757,38 euro vult het bedrag aan. 



Middellange termijn 2019-2020-2011 Werken aan financiële verzelfstandiging 
• Bouw 2 (tot max. 4 in de toekomst) extra klaslokalen voor de uitbreiding van het 

onderwijsproject en de samenwerking met een school vlakbij, waarbij zij in de voormiddag de 
4 (tot 6) klaslokalen kunnen gebruiken en wij, door de aard van ons project in de namiddagen, 
een win-win-situatie creëren en hetzelfde gebouw full-time kunnen inzetten t.v.v. het 
onderwijs. Hiervoor begroten we over 2 jaren (2019-220) in totaal 4000 euro.  

o Er is ook interesse van een middelbare school om ‘avondonderwijs’ te organiseren in 
deze lokalen wat mogelijk huurinkomsten kan opleveren in de toekomst. Dit zal eens 
het zover is, contractueel vastgelegd worden. 

• Afwerking van de bouw verhuurwoningen aan sociale tarieven om jongeren die we opgevangen 
hebben te helpen op eigen benen te komen en investering in de verzelfstandiging van het 
project: 4500 euro 

o Huurinkomsten in de toekomst via jaarlijks te vernieuwen huurovereenkomsten. 

• Opstarten van kleine ondernemingen, verbonden aan ons project. Zo kunnen we alle 
materialen en gereedschappen die we al ter plaatse hebben, nuttig inzetten t.v.v. jongeren die 
op eigen benen komen te staan (armbandjesproject reeds opgestart. Januari 2019 als mini-
onderneming voor Junior) of alleenstaande moeders (tassenproject opstart maart 2019). Het 
gaat hierbij enkel en alleen om moeders en jongeren die we al kennen, hetzij via Kay 
Desperans, hetzij via andere Vlaamse vzw’s. Dit om de mogelijkheid tot advies en opvolging te 
waarborgen en onze investeringen te laten renderen. 

o Winstdeling  

o VLAJO-crowd-funding voor de doorstart en schaalvergroting 

• Het linker gedeelte van het basisgebouw Kay Desperans bevat 3 tweepersoons kamers en een 
badkamer en het rechter gedeelte bevat nog een 4de kamer (4 persoons) met gedeelde 
badkamer. Hoewel geen doel op zich, hebben we deze 10 slaapplaatsen toegevoegd aan 
AirBnB.com voor sporadische verhuur. We gebruiken de kamers voor de jongeren die we 
tijdelijk opvangen maar ook voor de reizigers die mee met ons samen naar Haïti gaan. Op vraag 
van MINUSTA-medewerkers (VN-medewerkers) stellen we deze kamers – indien niet bezet door 
eigen jongeren en medewerkers – ter beschikking via AirBnB (Bed & Breakfast) vanaf 2019.  

• Door herbruikbare bouwmaterialen die we aangekocht hebben, te verhuren, kan er ook een 
kleine maar gestadige bron van inkomsten gegenereerd worden. We starten hiermee begin 
2019. 

 

Lange termijn (5 jaar) 
• Verzelfstandiging onderwijsproject (financieel) met eigen inkomsten ter plaatse gegenereerd 
• Ommuring terrein achter het huis en voor het huis (speelterein) 
• Aan elkaar koppelen van alle gronden en terreinen door de aankoop van kleine stukken 

tussenliggende grond 
• Opstarten min-boerderij voor zelfvoorziening 
• Schaalvergroting mini-ondernemingen 
• Het naar België uitnodigen van één of twee medewerkers om een stage te volgen in onze scholen 

 

 



Waar we nog naar op zoek zijn 
• Meters en peters die een kind willen steunen, sponsors, subsidies voor de mini-ondernemingen 

van jongeren, subsidies voor de bouw van de veilige speelterreinen. 

• Materialen zoalsK rijt, schriften, pennen, rugzakken, … 

• Reken-, speel- en leermaterialen van goede kwaliteit: Logi-blokken, Cuisinaire rekenstaafjes, 
rekenrekjes en prentenboeken 

• Poppen (liefst met haren om te kunnen kammen en kleren aan) 

• Ballen (plastic ballen, voetballen, …) 

• Demonteerbare schooltafeltje en stapelbare, bijhorende stoeltjes 

• Ondergoed voor kinderen en volwassenen (heel moeilijk verkrijgbaar in Saint Michel) 

• Kinderschoenen, kinderkleding (van goede kwaliteit en niet versleten) 

• Zeep, tandenborstels, tandenpasta (Aldi of Lidl of…) 

• Grote (oude) handdoeken (die je rond je middel kan draaien) 

• Oude gietijzeren wafelijzers voor onze mini-onderneming ‘Wafels’ 

• Trapnaaimachine die nog werkt voor onze mini-onderneming ‘tassen’ 

• Effen, katoenen stoffen, naaigaren, … om draagtassen van de maken 

• Glazen kraaltjes, rijgdraad, slotjes, … voor onze mini-onderneming  armbandjes en kettingen 

• Bouwmaterialen: rubberen emmers, troffels en truwelen, … 

• Basketbalringen, voetbalgoalen, voetballen, basketballen, … 

• Voor een meisjesvoetbalploeg: shirts en shorts (maten M en L), voetbalschoenen maten 39-42 
(liever te groot dan te klein) 

• Rugzakken met een rits waarin kinderen hun schoolboeken mee kunnen nemen 

• Grote emmers (met of zonder deksel) om water in te bewaren en te vervoeren 

• Bestek (vorken, lepels, messen) 

• Bouwstempels / stiepen / schoren / stutten of hoe je ze ook noemt… ijzeren, in hoogte 
verstelbare dingen om iets te stutten, in ons geval platen om dakdallen te gieten. 

Graag een seintje als je ons hiermee kan helpen. We komen het met plezier ophalen en maken het klaar 
voor verzending via containervervoer. 

 

Meer info over onze vzw: 

vzw Kay Desperans 
kaydesperans@gmail.com 

O.N. 0674.839.688 

IBAN: BE90 1030 4993 2032BIC: NICABEBB 

Contactadres: Wimmertingenstraat 15  3501 Hasselt 

www.kaydesperans.org 


