Verantwoording STARS@ZANZIBAR 2019
In 2019 is de opleiding in hospitality, opgezet in samenwerking met de NGO KAWA,
voor de eerste groep studenten afgerond. Met succes voor 12 van de 15 starters; zij
ontvingen een certificaat in een leuke ceremony. (foto) Omdat we anders dan de
intentie was, geen ‘eigen’ restaurant hadden, hebben de studenten in andere
restaurants en hotels stage gelopen. Het vinden van plekken voor iedereen was in de
praktijk niet eenvoudig. Van de studenten hadden 10 na afloop van de training een
betaalde baan, de meesten op hun stageplek. De studenten waren blij, en ook de
hotels/ restaurants waren zeer tevreden over kennis en inzet van onze studenten.
Het vinden van een geschikte locatie voor het restaurant in Stone Town bleek niet
mogelijk omdat prijzen werden gevraagd die niet pasten bij de doelen en ambities van
STARS@ZANZIBAR.
De opleiding door KAWA in hospitality is voortgezet, wij hebben besloten het actieve
zoeken in Stone Town te stoppen en te onderzoeken of de oostkust (betere
mogelijkheden zou bieden: hier zijn feitelijk geen opleidingsmogelijkheden voor
jongeren, maar wel veel hotels, guesthouses en restaurants, met een iets andere
marktpotentie. We startten eind 2019 de voorbereidingen voor de hospitality opleiding
in Paje (oostkust), en waren in gesprek over het huren van een restaurant of een klein
guesthouse als leer- en werkplek.

Staat van Inkomsten en Uitgaven Stars@Zanzibar foundation 2019
Soort

Bedrag

Inkomsten
Opbrengst uit giften
Toegezegde giften (nog niet betaald)
Totaal inkomsten

€
€
€

250,00
11.532,00
11.782,00

Uitgaven
Communicatie
Kosten formele organisatie Zanzibar
Bankkosten
Kosten opleidingen
Overige kosten
Totaal uitgaven

€
-695,75
€ -1.820,00
€
-142,59
€ -12.757,45
€
-225,00
€ -15.640,79

Saldo 2019

€

-3.858,79

€

85.080,92

€

250,00

Cash flow overzicht
Saldo 1/1/2019
Bij
Opbrengst uit giften
Af:
Communicatie
Kosten formele organisatie Zanzibar
Bankkosten
Kosten opleidingen
Overige kosten
Saldo 31/12/2019

€
-695,75
€ -1.820,00
€
-142,59
€ -12.757,45
€
-225,00
€ 69.690,13

Balans Stars@Zanzibar ultimo 2019
Debet

Credit

Liquide middelen

€ 69.690

EV

€ 85.081

Vorderingen

€ 11.532

Resultaat lopend boekjaar

€

-3.859

Debiteuren

€

Crediteuren

€

-

-

81.222

81.222

